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Det 13. århundrede

Bjarni Kolbeinsson.

Orknøsk biskop, d. 1222.

J6msviking*adråpa.

t. Engan kvebk at 65i

orum Minima ryri

(po gatk hroor of hugban)

hljoQs (atferbar prybi);

framm mun ek fyr oldum

Yggjar bjor of færa,

pott einigir ytar

ættgobir nier hlybi.

2. Varkak frobr und forsum,

fork aldrigi at goldrum,

liefkak — —

ollungis namk eigi

Yggjar feng und hanga.

fleinstribir mér 65ar.

3. Hendir enn sem abra

oteitan mik sutar,

mér hefr harm a hendi

handfpgr kona bundit:

po emk 65 at auka

ærit gjarn at hvpru:

mjpk em ek at mér or&inn

ogæfr of for vi fa.

1. Ingen mand opfordrer jeg til at høre på mit digt; dog har jeg

tilvejebragt en sang om den udmærkede mand [Vagn]: frem vil jeg for

folk føre digtet, selv om ingen ætgode mænd vil høre på mig.

2. Jeg blev ikke kyndig under vandfald; jeg har aldrig lagt mig
efter galdre; jeg har ikke.

.
; aldeles ikke har jeg lært digtekunst under

en hængt mand

•\. Kummerens sorgmodighed rammer mig som så mange andre for:

en kvinde med smukke arme har voldt mig sorg; dog vil jeg meget gærne
digte; jeg har været såre uheldig i forhold til kvinder.

Pr
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XIII. ÅRHUNDREDE

4. Dreng var dått of svarra

(dorgar vangs) fyr longu

(pvi hefr oss of unga

eldreift skapi haldit),

po hefk ort of itra

allfått mjaoar pellu;

vel samir enn of eina

ylselju mér pylja.

annat parf at yrkja

allstorum mun fieira;

orti greppr of snertu,

(pat beruni upp fyr yta)

6hlj65 (sQgu-kvæ5i).

6. Su5r frpgum vér si tja

(seima guor) at Jomi

(fpgr rænir inik flaumi)

fimra hpfbingja snemma;
vel samir vist at telja

vinnur hreystimanna,

par *r of malmpings meioa

merkiligt at yrkja

7. Hvervetna fråk heyja

Harald bardaga stora;

peir ru5u bitra branda

bp&gjarnastir niojar:

sjå knpttu par siban

sibfornir, glym jårna

potti peim at efla

porf, Véseta arfa.

8 Geta skal hins hverr hvatra

hofbingi var drengja,

så gat sigri at hrosa

snjallastr at gprvpllu;

hverr var hoti minni

hreystimabr at flestu

heldr i her&iraunum

hanklyndum syni Aka.

9. Sigvaldi hét seggja

snarfengra hpfoingi :

4. Svenden (jeg) var for længe siden indtagen i en kvinde, det sind

overfor kvinden har holdt sig hos mig — ; dog har jeg digtet kun lidt om
den herlige kvinde: det sommer sig vel at digte endnu om én kvinde

[Ingibjorg].

5 andre ting er der trang til at digte mere om; .... digtere))

har besunget en kamp : det sagadigt bærer jeg frem for folk.

6. Sydpå i Jomsborg har jeg hørt at der sad fordums fem høvdinger

(den smukke kvinde berøver mig glæden); det sommer sig tilvisse vel at

opregne de tapre mænds bedrifter; dér er krigere som det er mærkeligt

at digte om.

7. Allevegne har jeg hørt at Harald [blåtand] havde store kampe;
de meget krigerske frænder rødfarvede de hvasse klinger; siden så de

hedenske fyrster dér Vésetes sonner ; de fandt det var nødvendigt at kæmpe.

H. Det skal meddeles, hvem der var de raske svendes høvding: han,

den modigste, kunde i enhver henseende rose sig (tf sejren ; enhver tapper



BJARNI

ok ré5 |par fyr JDegna

r\>rkell H5i snjollu;

Bi'ii var at hverjnm hjaldri

har5rå5r me5 Siguroi;

frpgum Vagn at væri

vist ofrhugi enn mesti.

10. Heldu dreyrgra darra

Danmarkar til styrkir

(Jpeim gat'sk rausn ok riki)

rjoSendr skipum si5an,

ok auobrotar erli

ognrakkastir drukku

tøeim fråk ymsum aukask

annir) feSra sinna.

11. Enn vildu ^)å (einkuin)

pldurmenn at skyldu

(slikt eru yrkisefni)

ågæta sér leita,

ok haukligar hefja

heitslrengingar gptu;

eigi fråk at yta

ylteiti var lit.il.

12. Heitstrenging fråk hefja

heiptmildan Sigvalda

;

Bui var prr at auka

ofrækinn Jarek slikan:

liétusk J^eir af hanSri

Hpkun reka (fikjuni

grimm var fræknra fyr5a

fjon) e5a lifi ræna.

13. Bui lézk barr at fylgja

bpomildum Sigvalda

til hjpr^rymu harSrar

hugpruSr vera si5an:

hafa kvazk HpvarS vilja

hranna brjotr at gunni.

sér kvab hann eigi illa

Aslåk i for lika.

mand stod i alt betydelig langt tilbage for Akes høgesindede son, når det

gjalt tapre gærninger.

9. Sigvalde hed de raske mænds høvding; også Torkel rådede dér

for mændenes modige skare; Bue var kraftig i enhver kamp tillige med
Sigurd [kåbe] ; men jeg har hørt, at Vagn tilvisse var den modigste helt.

10. Siden styrede de kraftige krigere deres skibe til Danmark', de

udfoldede magt og pragt; og de kampmodige mænd drak gravøl efter

deres fædre; jeg har hørt, at for nogle forøgedes der travlhed [arbejde;

toget med forberedelserne]

11. Høvdingerne vilde, at de endnu skulde søge sig en berømmelse
- sligt er især stof til at digte om — ; og de begyndte på at aflægge

løfter; jeg har hørt, at mændenes lystighed ved drikkelaget var ikke

ringe.

12. Jeg har hørt, at den kampraske Sigvalde begyndte løfteaflægg-

elsen; den kraftige Bue var rask til at udføre en sådan dåd; de truede

med at ville jage Hakon ud af landet eller berøve ham livet; meget grumt
var de tapre mænds had-

1*
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14. Vagn kva5 hitt enn brausti,

Hamftis gunnar tpmouin

så lézk frækn at fylgja

ialdrubr Biia skyldu;

bå ré5 heit til hvitrar

hringa meibr at strengja

(mér kømr harmr at hendi

hættr) forketiis dottur.

15. Ein drepr fyr mér allri,

otrauSr å lpg skei&um

prr bengill ba5 yta,

itrmanns kona teiti:

g65 ætt of kømr grimmu,

gekk herr å skip, darra

hinn 'r kunni gny gerva,

gæbings at mér striSi.

16. Sagt var, at sunnan beldu

snyrtimenn of hrannir

(kaldr dreif marr å meioa

morSbåls) skipa-stoli:

lpmou hélbir hufar

(hri5 kannafci ly&i,

gnubi svalr å syju

sær) isugar byrur.

17. Sagt var, at ranSra randa

reynendr tlota sinum

jolanott at JaSri

Jomsvikingar kvæmi:

vom heldr å haroan

hernuo firår gjarnir.

rjooendr buou riki

randorma Geirmundi.

18. få buou beir at moti

beim, er sunnan kvpmu,

til geirhrioar greppum
gorla Noregs jarlar;

bar var mestr å méli

(morbremmandi) skpmmu

13. Den modige Bue erklærede siden at være rede til at følge den

krigerske Sigvalde til den hårde kamp: vikingen sagde, at han ønskede

Håvard til kampen, og erklærede, at det ikke mishagede ham at have
Aslak med på toget.

14. Den. tapre Vagn talte og krigeren sagde, at han vilde være så

tapper at følge den kampvante Bue; derpå aflagde han løfte om at ville

ægte Torkels lyse datter; en svar sorg tynger mig.

15. En hovdings kone ødelægger al min glæde; en kvinde af god

herkomst bringer mig grum sjælekummer. Den raske fyrste bod ufor-

trøden at skyde skibene i vandet; hæren, som forstod at kæmpe, gik

ombord.

16. Det blev fortalt, at de statelige mænd styrede deres flåde sydfra

over bølgerne; den kolde sø drev på krigerne; de rimede bove brød de is-

kolde bolger; havet prøvede mændene; den svale sø bruste om plankerne.

17. Det blev sagt, at krigerne. Jomsvikingerne. kom med deres flåde

julenat til Jæderen; mændene var meget begærlige efter krigerfærd : krig-

erne lod Geirmund få deres magt at føle.
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(niargr var at laufa leiki)

landherr saman fundinn.

19. Ein drepr fyr mér allri,

eldr gnau5a5i vioa

el ri skæSr of e37jar;

itrmanns kona teiti;

goo ætt of kømr grimmu,

gaus upp logi or husum,

gribum rænti så gumna,

gæbings at mér strioi.

20. Ok hofoingjar hraustir

heyra tnenn at væri

(pat hefr pjoo at minnum)

prir meb flokki hverjum,

pars hreggvi&ir hittusk

hjalma skobs å vibum

(fundr potti så fyrbum

frægr) Hjorungavågi.

21. Haubr fråk Hpkuii verja

hart, svåt eigi skorti;

Eirikr hefir eggjar

otrauor verit rjoba;

ok sogbu par ytar

Årmob vera sioan

(så var greppr vib gumna
glaor) hofbingja enn pribja.

22. Logbu heiptar hvattir

heroimenn (pars borousk

herr var hauSr at verja

hundmargr) saman randir;

ok vikingi vpru

(varo raun at pvi) einum

— pat kveoa eigi aukit —
ytar fimm at moti.

23. Ein drepr fyr mér allri,

atroor mikinn greioa

itrmanns kona teiti;

go& ætt of kømr grimmu,

glygg magnaoisk eggja

18. Så bød Norges jarler mændene i ftddt tal at samles til kamp
mod don, der var komne sydfra; der samledes i en kort tid en overorden-

li(j stor hær fra landet; mangen kriger deltog i kampen.

19. En høvdings kone osv. Ilden, skadelig for elletræet, knitrede

videnont på øerne; flammen skød op fra husene og berøvede mændene
deres fred.

20. Og man hører, at tre tapre hovdinger fulgte hver skare (afdeling)

— det mindes folk —, der hvor krigerne mødtes på den vide Hjorunga-

våg; det møde syntes folk beromt.

21. Jeg har hørt, at Hakon værgede landet kraftig, så at der intet

fattedes (i forsvaret) ; Erik var ufortrøden til at rødfarve sværdene, og

man sagde, at dernæst var Armod den o\ hovding; den helt var munter
mod mændene.

22. De kraftige mænd. ophidsede til kamp, stødte dér sammen; hvor

de kæmpede, var der en overmåde mandstærk hær til at værge landet, og
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gærings at mér stribi.

24. Sigvaldi ba& sina

soknstranga. at vel gingi

(hann varat sanir å såttir)

sveit, Hpkuni å moti;

Haralds arfi klauf hjalina

hildar orr ok skjoldu,

framm gekk hann fyr hlifar

hart nakkvara snertu.

25. Par gekk framm i folk i

frånlyndr Bui sina

tøess kve5a virSa vissu

vånir) hart meb sveina,

ok geirvi&ir gerou

grim nia hogguni ram ni ir

(gingn J^eir at gimni

geystir) våpna brestu.

26. Klanf me5 Yggjar eldi

olmr Gullbui hjalma,

nior let hann i heroar

hringserkja bol ganga;

hart Dam hogg at stæra

Hpvarftr lioi fvroa.

viSr hefr illr at eiga

Aslåkr veril fikjum.

27. Ein drepr fyr mér alhi.

el gnu5i mjpk ståla,

almr sparn af sér odda,

itrmanns kona teiti;

gob ætt of kømr grimmu,

gripu peir i bug siioerum

gunnrakkastir gumnar,

gæoings at mér stri5i.

28. Par fråk vppnum verjask,

Vagn feldi li5, pegna;

hann klauf breiora bruna

borg hundruSum mgrgum;

griinmr var snarpra sverba

songr, burgusk vel drengir,

der var 5 mænd mod én viking; det siges ikke at være overdrevent; er-

faringen viste dette.

23. En osv. at foretage et heftigt angreb: ... kampen voksede.

24. Sigvalde opfordrede sin kraftige skare til at gå mandig frem mod
Hakon: han var uvillig til fred; Haralds kampraske son klovede hjælme

og skjolde; han trængte kraftig frem foran skjoldene i adskillige angreb.

25. Der trængte den rasksindede Bue kraftig frem med sine mænd
i kampen; det siger man at man vist havde væntet; og de hugstærke

krigere gjorde et vældigt våbengny ; de gik rasende frem til kampen.

26. Den voldsomme Guld-Bue kløvede hjælmene med sværdet: han
lod klingen trænge ned til skuldrene; kraftige hug gav Ha vard mændenes
skare; Aslak var meget slem at have at gore med.

27. En osv. — Kampen larmede stærkt: buen kastede pilene fra sig;

de meget kampmodige mænd greb i lokkerne på deres spyd.
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vann arfjpegi Åka
qs, fell bl65 å kesjur.

29. Vagn hefr orbit ytum

orfengr at bob strangri,

meb fullhuga ftæknum

framm gingu vel dreng ir,

JDars i Yggjar éli,

Åka sonr enn riki,

brått fråk hann, at hlæbi

hugprubum Armobi.

30. Hvervetna fråk holba,

herr æxti gny darra.

fyr hreggvibum hjorva

hrøkkva gunnar rokkum,

åbr i orva drifu

ytum grimmr at blota,

framm kom heipt en harba,

Hpkun syni tæki.

31. Ein drepr fyr mér allri,

ylgr gekk å nå bolginn,

\mv stob ulfr i ptu,

itrmanns kona teiti;

gob ætt of kømr griinmu,

gein vargr of sal mergjar,

grpbr J5varr gylbis joba,

gæbings at mér stribi.

32. På fråk él et illa

æoa Holgabrubi,

glumbi hagl å hlifuni

harba grimt or norbri,

j^ars i ormfrpn augu

ytum skyja grjoti

(J3vi knåtti ben blåsa)

barbi hreggi keyrbu.

33. På var )3orfum meiri

JDiekforlubum jarli

(braut hykk hann at heldi)

hugraun (flota sinum)

;

snara bab segl vib huna

Sigvaldi i byr koldum,

28. Der har jeg hørt at mændene værgede sig mod våbnene; Vagn
fældede hæren; han kløvede de brede bryns borg (Iwvedet) på flere hund-
reder; de skarpe sværds sang var voldsom; mændene bjærgede sig man-
dig; Åges son forårsagede kamptummel; blodet strømmede ned på spydene.

29. Vagn blev mændene overlegen i den stærke kamp; heltene gik

mandig frem med den fuldtapre mand, hvor jeg har hørt, at han, Ages

mægtige son, i kampen hurtig nedlagde den modige Armod-

30. Allevegne har jeg hørt at mændene — hæren forstærkede

kampen — måtte vige for de kampdjærve krigere, indtil den mod mænd-
ene grumme Hakon fandt på at ofre sin son i kampen: det hårde sind

viste sig i gærningen.

31. En osv. Ulvinden betrådte det hovnede lig; ulven stod der i

føden; den gabede over knoglerne; ulvens sidt forsvandt-

32. Da har jeg hørt at Holges brud fremkaldte et rasende uvejr; en

meget grum haglbyge fra nord bragede på skjoldene, hvor skystenene
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glum&i hronn å hufum,

hrio fell i bug vå&a.

34. far lét Vigfuss ver&a

vegrækinn Åslåki

tøann era |)prf at segja

|)ptt) helfarar veittar;

Porleifr of vann Jjjokkva

J3rekstær5um Hpvarbi

(hart vå hann meo kylfu)

hoggramr brotit leggi.

35. Ein drepr fyr mér allri.

andat folk at sundi

straumr dro ut of eyjar,

itrmanns kona teiti;

go& ætt of kømr grimmu,

gifrs hesta brå fpstu

gnymiklandi geira,

gæSings at mér strioi.

36. Bab fyr boro at skyldi

boosvellandi allir

(|)å fråk vppnum verjask

Vagns li5) Bua Regnar,

å&r hreggboSi hjorva

hraustr me5 JDungar kistur

(så var illr af aurum)

otrauor å kaf ré&i.

37. Nam eldbroti Yggjar

ygr fyr boro at stiga;

ut bar hann af hufum,

hraustr Gullbui, kistur;

ok optliga eptir

oblaubir Jaar sioan

kneigu lyoir lita

langan orm å hringuin.

38. SkeiS fråk valt at ver5i

Vagn meS sina |>egna,

(haglene), piskede af stormen, ramte mændenes skarpe ojne; derfor hvisl-

ede det i sårene-

IV.\. Da opstod der for den udmattede jarl en sindsprøve, der var

storre end nødvendigt: jeg ved. at han da styrede bort med sin flåde:

Sigvalde bød at hejse sejl til toppen i den kolde storm ; bølgen bruste mod
bovene, søen fyldte de svulmende sejl.

'M. Der gav den ærgærrige Vigfus Aslak døden: det afsnit er der

ingen grund til at fortælle videre om ; den hugstærke Torleif knuste den

kraftige Håvards tykke lægge: han vog kraftig med sin kølle.

Ib. En ose. — Strommen trak ligene ud igennem sundene mellem

øerne; krigeren gjorde ende på ulvenes sult.

36. Krigeren bød, at alle Bues mænd skulde springe over bord. —
da har jeg hørt at Vagns mandskab værgede sig med våben —

,

for den

tapre kriger ufortrøden styrtede sig i dybet med de tunge kister: han var

karrig på sit guld.

•M- Den voldsomme kriger steg over bord: han. den tapre Guld-Bxie,

tog sine kister med sig fra borde; og ofte har frygtløse mænd senere der-

efter kunnet se en lang orm liggende på ringe.
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oli vpru på peira

punn skip hrobin pnnnr;

upp npbu par peygi

pengils menn at ganga,

ofan rébu peir ygja

Eiriks vini keyra.

39. Upp stobu par eptir

ungra snyrtidrengja

(sveit fylgbi vel Vagni

væn) prir tigir einir;

alls enga fråk abra

jafnmarga svå burgusk,

åbr létti dyn darra,

drengmenn huguni stranga.

40. Réb meb danska dolga

drengr å land at ganga,

(robin fråk d9rr i dreyra)

daubr lå herr å skeibum;

Vagn kvab eigi ytum

undan råb at skynda;

saman ger&u peir sitja

såttir å einni nottu.

41. ^ar lét Eirikr ondu

åtjån pegar tyna

(heldr frpgum på pverra)

pegna (lib fyr Vagni);

mæltu hraustar hetjur

(haukligt var pat fikjuin)

— pau hafa pjo&ir uppi

prottar orb meb fyrbum.

42. Ok meb fjornis fylu

for Porketill leira,

pås menbroti mælti

mansong of Gnp hringa;

gerbisk hann at hoggva

hauklyndan son Aka;

Vagn gat heldr at hønum

heiptorr vegit fyrri.

38 Jeg har hørt, at Vagn stadig med sine mænd værgede sit skib;

alle deres øvrige tynde skibe var da ryddede; dog formåde ikke fyrstens

mænd at trænge op på skibet; de drev Eriks kraftige venner ved igen.

39. Der var endnu i live kun 30 af de unge statelige svende; den
udmærkede skare fulgte Vagn bravt; aldrig har jeg hørt, at ligeså mange
(=. få) modige helte forsvarede sig så godt indtil kampen sluttede.

40. Helten gik og de danske modstandere op på land; hæren lå død

på skibene; jeg ved, at spydene blev rødfarvede i blod: Vagn sagde, at

det var ikke rådeligt (muligt) at skynde sig bort; sammen sad de i fred

en nat.

41. Dér lod Erik straks 18 mænd miste livet; da ved jeg at Vagns
mandskab aftog betydelig i tal; de tapre helte udtalte da blandt mænd-
ene kraftige ord; dem mindes folk; det var overmåde modigt gjort.

42. Torkel leira håndterede der øksen, da manden (Vagn) udtalte

elskovsord om kvinden: han beredte sig til at hugge Ages høgesindede sov.

men Vagn kunde, rask til kamp, komme ham i forkøbet og angribe ham.



10 XIII. ÅRHUNDREDE

43. Vilt — kva5 hringa hreytir

hyggju-gegn at Vagni —
élsvellandi y5vart

Yggjar lif of l>iggja?

Eigi munk, nema efnak

— ungr — pats heit nani

strengja.

— svå kva5 Ullr at jarli

egghriSar — fjpr piggja.

44. Grio lét orr ok aura

Eirikr getit storutn

(mjok leyfa [>at f)j65ir)

pegniun tolf me5 Vagni.

45. Pii gekk Ullr at eiga

prlyndr pryinu randa

(menn fystu pess) niæta

(niargir) Ingibjorgu.

Gunnlaugr Leifsson.

Islandsk munk, d. 1218.

Merlfnusspå (fri oversættelse).

i. R 90unik segja

sundbåls viSuin

spår spakligar

spåmanns gofugs,

pess es å breiou

Bretlandi sat,

hét Merlinus

margvitr gumi.

1.

2. Sagor vas lybuni

ok landrekum

myrk at rå5a

morg rok fy rir;

kærr vas hann kyni

kristnu pjo&ar,

vasat å moldu

niabr vitrari.

4:5. „ Vil du," sagde den forstandige gavmilde mand til Vagn,

„kriger, modtage dit liv?." „Ikke vil jeg modtage mit liv. med mindre jeg

kan udføre, hvad jeg har aflagt løfte om;" så talte den unge kriger til

jarlen.

44. Den gavmilde Erik gav tolv mænd med Vagn liv og rigeligt

gods: i hoj grad priser mændene det.

45. Da gik den rasksindede kriger at ægte den udmærkede Inge-

borg; mange tilskyndede det.

1, 1. Jeg vil fortælle mændene den ædle spåmands vise spådomme,

hans, som havde hjemme i det brede Bretland: den kyndige mand hed Merlin.

2. Det blev sagt om ham. at han forudsagde folk og konger mange
dunkle begivenheder ; han var den kristne befolkning kær: der fandes

ingen visere mand på jorden.
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3. Leitiga ytum

orb at vanda,

viti Hotnar pat,

froebis pessa;

lieldr fysumk nu

fornra minna

lnibsainlig rok

111911nu ni segja.

4. Ljos niun lybiun

ljobborg vera,

po es i fræbi

flest at råba,

pats fyrir jot'urr

oldum sagbi

brezkri pjobu;

nu skal brag kveba.

5. Vaxa i vibri

Vintonia,

pat es borgar nafn,

brunnar prennir;

peir munu låbi

lækjuni skipta

prir oglikir

i prjå stabi.

6. Einn es brunna

beztr at revna;

eykr aubstofuni

aldr ef drekka;

né sott hoflig

sækir holba,

pas bergt hafa

beisku vatni.

7. Ulr es annarr,

allir svelta

peirs af bekkjar

bergja drekku;

po es enn pribja

pyngst at reyna;

deyja peir allir

es par drekka af,

né hræ guma
hyljask foldu.

3. Jeg søger ikke pyntelige ord til folk i dette digt; det bor man
vide; men jeg ønsker at fortælle folk gamle minders række.

4. Digtet vil væie klart for folk; dog skal det meste af digtets ind-

hold tydes, hvad fyrsten for århundreder siden forudsagde det brittiske

folk. Nu skal sangen lyde.

"). Der vil opstå i det vide Vintonia — således hedder en borg —
tre bronde; de vil ved bække dele landet, tre forskellige, i tre dele.

fi. En af brøndene er bedst at prøve; den øger mændenes liv. nar

de drikker af den; ingen tung sygdom- hjemsøger de mænd, som har

smagt på dens bitre vand.

7. Den anden er ond: alle sulter, som nyder af bækkens vand. dog

er den tredje tungest at prøve; alle som drikker af den dør og de mænds
liv bliver ikke bedækkede med jord.



12 XIII. ÅRHUNDREDE

8. Vilja holSar

hylja brunna,

pås flestum hal

fjorspell gera,

en pats lySir

å log bera

alt veror at o5ru,

en å5r séi,

grund at grjoti.

grjot at vatni,

vi5r at osku,

en af osku vatn.

9. Farit es at ineyju

margfroSastri

i kapps-auSga

Kniitsskogar borg,

at non lækningar

leiti fyrSum

ok firri menn
fåri sliku.

10. Tekr hon at reyna

ok at råoa fjolS,

tekr iprottir

allar fremja:

andar siban

snot å brunna

ok hon braubpurra

båba gervir.

1 1. Hon på drekkr

et dyra vatn,

ok møttr vib t>at

magnask brubar,

berr i hægri

hendi sinni

kynstor kona

Kolidonis skog,

en i lofa mun
Lunduna borg.

12. Gengr hon sioan

gott tron yfir,

svåt or sporum snotar

sprettr upp logi;

me5 ronmium reyk

Ruteneos

8. Man ønsker at tilkaste brandene, som bereder de fleste døden,

men alt hvad man kaster i dem forvandles til andet end det for var,

jord til sten, sten til vand, træ til aske, aske til vand.

9. Man begiver sig til en meget kyndig mø i den hovedrige Knud-

skovborg, for at få hende til at søge helbredelse for mændene og befri

dem for slig våde.

10. Hun begynder at prøve og forsøge mange råd, og hun begynder

at udøve alle idrætter; siden ånder kvinden på brøndene og går dem
bægge torre som brød.

11. Hun drikker da det herlige vand, hvorved hendes kraft forøges',

den ætstore kvinde bærer i sin hojre hånd Kolidonsskoven og Londons-

borgen i den (venstre) hule hånd.

12. Siden går hun hen over det gode land, således at flamme skyder

op af hendes spor; med sin ramme røg vækker den Rutenæerne og giver

de undersøiske føde.
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så vekr, ok ver5

verJ3J6ou gerr.

13. Gerisk ogurligt

op i landi,

es gull-Skpgul

grætr håstofum,

ok fjota tekr

J3J65 meo henni

innan of alla

ey me5 hringum.

14. Hjort r drepr hana

hinns ivenna limm

hræs å hausi

hornkvistu berr;

ha fa koronu

kvistir fjorir,

en sex abrir

sjal fir verba

at visundar

verstum hornum.

15. Peir jijotandi

brjår of hræra,

bunir at berjask,

Bretlands eyjar;

\)A mun vakna

vibr enn danski

t»k manns roddu

mæla sjal fri.

1G. Kom \m Kambria

me5 Kornbretum,

seg Vintoni:

vollr [>ik gleypir,

fær liir5is sjot

hinig, es leggja

lung at lå5i,

munu lioir allir

hyfbi fylgja;

|)at es hjplp gnma.

17. En sætré

sund i fagna:

hans mun stoll

of stooum tvennum:

\)6 hefr gumnum
grandat mprgum

13. Der opstår et frygtelig råb i landet, når kvinden græder hoj-

lydt, og folket begynder at græde med hende overalt på hele øen.

14. En hjort dræber hende, som bærer på hovedet 10 horngrene; de

fire grene bærer en krone, men de andre sex bliver selv til en bison-

okses værste horn.

15. De vil ved en tuden bevæge Bretlands tre øer, rede til at kæmpe:
da vil den dancske skov vågne og tale med menneskelig stemme.

16. Kom, Kambria tilligemed Kornbritterne, sig Vintonia, jorden

vil sluge dig; flyt hyrdens sæde derhen, hvor skibe lægger til land ; alle

lemmer vil følge hovedet; det bliver folks hjælp.

17. Men skibene glæder sig ved sejlasen(P); hans stol vil stå på
tvende stolper; dog har den hvide ulds forskellige farver ødelagt mange
mænd
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hvitrar ullar

hvers kyns litir.

18. Borg mun falla,

veitk bana Ipjobum,

[)viat hon eibrofa

åbr of gei*5isk:

munu gribbitar

gorla drepnir.

geldr Vintona

våndra manna.

Hl. Mun bjarnigull

borg upp gera,

smibar hæsta

holl landreki,

hana mun remma
rikr oddviti

fimra hundrubum

fagra turna.

20. Pat Lundunum
likar illa.

eykr hon Jjrimr hlutum

jjykka veggi;

kostar hon keppa

vib konungibnir:

ferr su&r of fja.ll

t'rægb af smibi.

en Terns of borg

tekr at geisa.

21. En et horska dyr

hlezk aldini

harbla gobu.

jpvi es hilmir velr;

koma foglar Ipar

fljugandi til,

af vegum viba.

vitja epla.

22. En bjarnigull

byr of velar,

leynir eplum

Lundunum i:

18. Borgen vil falde, jeg ved at folk vil dø, ti den blev for men-
edersk; fredsbryderne vil alle blive dræbte; Vintonia vil undgælde for

de slette mennesker.

19. Et pindsvin vil bygge borgen op igen; fyrsten opfører en meget

hoj hal; den mægtige fyrste vil gore den stærk med 500 skonne tårne.

20. Det mishager London, som gor murene 3 gange tykkere; den

søger at kappes med kongens bedrifter; bygningens ry går over Alperne,

men Terns begynder at bruse om borgen.

21. Men det kloge dyr bliver belæsset med udmærket frugt, som
kongen vælger; fugle kommer flyvende dertil fra vide veje for at besøge

de æbler.

22. Men pindsvinet pønser på list; det skjuler æblerne i London .

det graver i jorden hoje veje. begærligt efter fangst, det falske dyr
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grefr i grund ti

gotur håligar

lystr til fengjar,

llar<35ugt dyr.

23. På niun or moldu

mæla steioar

ok verjjjobar

vél upp koma,

ey niun vibask,

en Valir skjalfa,

ok sær saman

sækja fikjum.

svåt millim landa

mål of heyri.

24. Kemr or skogi

Kålaterio

fogl fljugandi,

sås fira villir;

flygr of nottum,

nysir gprla,

kallar hegri

hvern fogl til sin,

es of tvivetri

tålråb samit.

25. Flykkjask foglar.

fara i sæb i,

eyba okrum

ok aldini:

sultr verbr ok sott,

sék mart fyrir.

manndaubr mikill.

mein gengr of
tøj

65.

26. En fogl ept psd

ferr vestr i dal,

{Dauns Galabes

gunmar kalla :

hann mim hefjask

i et hæsta fjall,

ok J>ar up pi

i eikr limi

hreibrask hegri,

hann es fogla verstr.

27. Prjå klekr unga

JDvi hreibri i,

eigi es hegra kyn

hugjpekt firum;

|>ar es vargr ok bjorn,

ok at visu refr

2*3. Da vil fra jorden stene tale og de undersøiskes list komme for

duften; øen vil udvides, og Valerne ryste, havet indsnævres i hoj grad,

så at man kan høre tale mellem landene.

24. Fra Kalateriusskoven kommer en fugl flyvende, som fører menn-

eskene vild; den flyver om natten og spejder naje, hejren kalder enhver

fugl til sig; i to år oplægges der listige råd.

25. Fuglene samles, flyver til sæden, ødelægger agre og frugter; der

opstår sult og sygdom; — jeg forudser mange ting; — svær mandedød og

mén hærjer folket.

26. Men fuglen flyver derpå vesterpå i den dal. som man kalder

Galabes; den vil hæve sig op i det hdjeste fjæld og der oppe i træets

grene danner hejren, den værste af fugle, sig rede.
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slægr, ok simim
sjaldan verr alinn.

28. Vaxa par allir

upp bræbr saman,

erat gjarnir peir

gott at vinna;

refr å mobur

ræ5r grimmliga,

tapar henni sa

tynir sau5a,

es grenbiii

gjarn a riki.

29. Bræbr vill sina

beita vélum,

tekr hors hpf'ub

liildingr å sik:

en hoddskata

hræbask babir.

flyja barmar

brott 6i- landi.

30. Ok i subri skal

sveitar leita,

vekr vargr ok bjorn

villigalta:

en galti peim

gengi sinu

heitr hvatliga.

pvit hug truir.

31. teir snarliga

sundraukn biia,

dragask litinn peir

landher saman;

gnyr es manna,

gengr lib roa,

hylr Hogna sjot

herkorn skipa

32. Halda sunnan

of svalan ægi

Bretlands å vit.

buask til romu

:

27. Den udruger 3 unger i den rede: hejrens afkom er ikke yndet af
folk; der er en ulv og en bjorn og tilvisse en ræv, snu og sjælden er der

født en, værre mod sine egne.

28. Der vokser alle de brødre op sammen; de er ikke begærlige efter

at gbre det gode; ræven anfalder grumt sin moder: den fåredræber slår

hende ihjæl; ræven er begærlig efter magt.

29. Han vil overliste sine brødre ; fyrsten tager på sig et hestehoved,

men bægge bliver bange for hoodingen og brødrene flygter ud af landet.

30. Og i syden skal de søge sig en skare; ulven og bjornen vækker

en oildgalt, men galten lover dem straks sin hjælp, ti den stoler på
sit mod.

31. De ruster hurtig skibe og samler kun en ringe hær fra htndet:

mændene stbjer, mandskabet går hen at ro; en mængde skibe dækker havet.

32. De styrer sydfra over den svale sø til Bretland og bereder sig

til kamp; men ræven på sin side begiver sig med mændenes skare rask

afsted for at værge landet.
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en refr hinig

me5 rekka li5

ferr fråliga

fold at verja.

33. Hri5 gerisk hjalma,

hlifar klofna,

eru ramliga

randir kniSar,

gnesta geirar,

es guor vakin,

veror vi5a Ii5

at vallrobi.

34. Dregr él yfir

ognar-ljoma,

gerir drjugan dyn

dyrra malma,

gnyr es å glæstum

Gondlar himni

ok i horoum hlam

Hlakkar tjoldum,

erat skjolsamar

Skoglar kppur,

hrytr hagl boga

hlifar gegnum.

35. Grenja grånir

garmar sli5ra,

bitr frånn freki

fer5 halsgeroar,

ryfr gramr guma
gollor-hallir,

bregbr benlogi

byggbum hjarna,

eru brotnar mjok

borgir heila.

36. Sék vé vaba,

ver5r flytt skaba,

syngr såra klungr

snyrti-drengjum,

en å leib fara

lægjorn ara

job ok ylgjar

enn til sylgjar,

hrapa hræfikin

hvårtveggja born.

37. En refr gerrat

råba å galta,

pviat hann reisa mat

rond vib hynum;

33. Der opstår en kamp, skjolde kløves; kraftig runger de ramte
skjolde, spydene brager, kampen er vækket, mandskabet falder videnom
og rødfarver marken.

34. Kampen står og bliver hæftig; bulder er der på de skinnende
skjolde og huggene runger på dem ; brynjerne yder ingen beskyttelse; pil-

ene gennemborer skjoldene.

35. De grå sværd brøler; det skarpe sværd bider mændene; sværdet

bryder mændenes bryst og kapper hovederne af; mange hovedskaller

brydes-

36. Jeg ser fanerne storme frem; mandefaldet forøges; sværdet

synger over mændene, men ornens og ulvens listige yngel drager endnu
til bloddrikken; bægge slags yngel farer liggriske afsted.

2
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svå lætr dpglingr

sem daubr séi,

erat lik hulit

lofoungs Breta.

38. En galti bat

girnisk reyna,

blæss hann i andlit

ok i augu gram;

en refr vi5 bat

ræor å galta,

fær hann af hpnum
fot enn vinstra,

hlust ena hægri

ok hryggjar nes.

39. En i fjalli felsk

fådyggt hofub,

hyggr bar foa

flærb at æxla;

en villigoltr

vargi ok birni

segir sårliga

sorg ok missu.

40. En hraustir bræbr

hugga galta,

kveSask spr niiinii

sjalfir græba;

fara skulum bå&ir

fotar at leita,

blustar ok hala bér,

hér bib bu galti!

41. En refr ofan

renn or fjalli,

ferr fårhugabr

finna galta;

hann bybr sættir

af svikum einura,

kvezk mart vib svin

mæla vilja.

42. Tru mer galti!

munk heill vera,

svik ek aldregi

svin i tryggbum;

fund skulum leggja

ok fri5 gera,

37. Men ræven angriber ikke galten, ti den kan ikke stå sig mod
den; fyrsten lader som den er død; Britternes fyrstes lig bliver ikke be-

gravet.

38. Men galten får lyst til at prøve (sammenhænget)) og blæser i

kongens ansigt og ojue, men ræven anfalder derved galten og får revet

af den det venstre ben, det hojre øre og dens hale.

39. Men i fjældet skjuler sig det ondskabsfulde hoved ; der vil ræven

formere sin. svig, men vildgalten fortæller ulven og bjornen sin smærte-

lige sorg og tab.

40. Men de tapre brødre trøster galten og siger, at de selv vil hel-

brede hans sår; vi vil bægge gå hen og søge dit ben, dit øre og hale;

vænt her, galt.

41. Men ræven løber ned af fjældet; den ondsindede vil træffe

galten; den byder den forlig ved lutter svig og siger, at den har mange
ting at tale om med svinet.
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skaltu einn gera

okkar i millum.

43. Es fundr lagibr

ok fribr sami5r,

koma mildingar

målstefnu til;

en å fundi beim

flæroir reynask,

banar hertoga

brezkr landreki.

44. Ok å sjalfan sik

siban festir

léparbs hofub

lofbungr at bat;

ræbr hann lybum

ok lofba fjold,

bar brytr jaessa

JDengils spgu.

brigbr ok bræbra

bibr slægliga;

en es beir koma
kosti at færa

bitr hann båba två

ok banar hlyrum.

46. Es å hans dogum
hoggormr alinn,

sås fyrbum vill

fjorspell gera;

svå es hann langr,

at of Lundunir

heibar hvalr

hring of mælir,

ok svå obr

at urbar sigbr

umlibendr

alla gleypir.

45. Ok svins at bat

å sik hami

47. Hann Kambrie

kallar sveitir

42. Tro mig, galt, jeg vil være oprigtig; aldrig sviger jeg svinet

(dig) mod tro og love; vi skal aftale et møde og slutte fred; du skal ene

domme os imellem.

43. Der berammes et møde og sluttes fred; fyrsterne kommer til

målstævnet; men svig viser sig i det møde; den brittiske fyrste dræber
krigeren (galten).

44. Og fyrsten fæster siden efter det et leopardhoved på sig selv;

han hersker over folk og folkemængde; der ender denne fyrstes (galtens)

historie.

45. Og derpå påtager han sig et svins skikkelse og vænter listig på
brødrene, men når de kommer, bringende deres gaver, bider den bægge
to og dræber brødrene.

46. / hans dage fødes en hugorm, som vil volde mænd døden ; den
er så lang, at den ligger rundt om London og ormen er så rasende, (it

den sluger alle forbidragende.

2*
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ok Norohinnru

nånar hjarftir;

ok otrautt

Terns at jpurru

drengs dolgjaorins

drekka lyoir.

48. Ver5a sioar

å sama landi

læpartar sjau

linni bornir,

JDeir hafa brusa

b^gjprn h9fu5.

eru då&lausir

d9glings synir.

49. Peir flest taka

fljooa sveita,

horvegs rammir,

ok hora mengi,

ok sameignar

sinar kvånir

gera geirvanir,

geigr es i sliku.

50. Langt es at tina

JDats lof'5a vinr

of aldar far

ytum sagbi;

es fæst i J3vi

fagrt at heyra,

lætk li5a J3at

ok lok segja.

51. Ver5r å foldu.

kva5 enn fr65i halr,

styrJ9ld mikil,

storar ognir,

vig ok velar,

varg9ld ok kgld

hrimi hvers konar

hJ9rtu lyoa.

52. På munu gleymask

gålausir menn,

ok sællifir

seggir drekka,

leita at fagna

ok vi5 fé una,

47. Den kalder på Kambrias skarer og de hjorder, der bor nærved
Nordhumbrien, og den kampstærke helts mænd vil ufortrøden drikke

Terns, så at den udtorres.

48. Siden vil 7 leoparder fødes af ormen i det samme land: de

bærer en buks ondskabsfulde hoveder; dådlose er fyrstens sonner.

49. De bemægtiger sig, med stinkende næsebor, en stor skare kvinder,

og skøgers mængde, og de spydvante gor deres hustruer til fælleseje;

en fare er i sligt.

50. Vidtløftigt er det at opregne, hvad mændenes ven meddelte folk

om tidens løb; det mindste deraf er smukt at høre; jeg forbigår det og

iler mod enden.

51. Der bliver på jorden — sagde den kyndige mand — en stor

krig og store rædsler, drab og svig. ulvetid, og mændenes hjærter vil

stivne af aislags rim.
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vell at æxla

ok vegsmuni.

53. Hagr gerisk hol5a

hættr i morgu,

munat fyr5a rå6

fagrt at reyna;

dyljask drjugum

draums ivaoendr

vi5 sjalfa sik,

sjask ekki at.

54. Verst es i heimi,

veitat sunr foour,

slita sifjum

svå synir vi5 feor;

kannask engi

vio kunna menn
né nåna frændr

Niroir bauga.

55. Hpfugt es at heyra

)3ats of her gerisk,

lifa fénaoar

fyroar liti,

hyggja å jjenna

Jprågjarnan heim

ok hvers konar

hafna gæzku.

56. Mun et hvita silfr

holoum granda,

ok gull gera

gumna blinda;

himni hafna,

en å hauor séa,

svikr ofdrykkja

yta ni engi.

57. Lifir en danska

drott at holdi,

gerir eyvit sér

gid at moti;

J3vi munu en tignu

tiSmork himins

52. Da vil letsindige mænd leve i sus og dus, og vellystige mænd
drikke, de søger sig glæde og fornojelse ved rigdom, søger at forøge deres

gods og hæder.

53- Menneskenes vilkår bliver meget faretruende; deres stilling vil

ikke vise sig smuk; de skuffer sig stærkt og går som i dromme, og ser

sig ikke for.

54. Værst er det i verden; son kender ikke faderen; således bryder

sonnerne slægtskabet med deres fædre; ingen kendes ved sine venner

eller nære slægtninge.

55. Det er tungt at høre, hvad der sker med menneskene; disse

lever som dyrene; tænker kun på denne længselslystne verden og bryder

sig intet om alt det gode.

56. Det lyse sølv vil skade menneskene og guldet gore dem, blinde;

de vrager himlen, men higer efter jorden; for megen drik undergraver
mændenes skare.
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ljosi sinu

fra ly5 snua.

58. En grund ept pat

grooa hafnar,

né skur ofan

or skyjum kemr,

sol ok mani

sjolf annan veg

fara fagrskopuo

en pau fyrr hafi.

59. Ok par å hlyrni

heibar stjornur

må marka pvi

moldar hvergi;

sumar fara ofgar,

sumar annan veg

af enni ggmlu

ggngu sinni.

60. Sumar sækjask at

en sumar firrask,

bregoa ljosi

ok litum fogrum

berjask vindar,

pau eru ve5r mikil,

ok hljom gera

meoal himintungla.

61. Geisar geimi,

gengr upp i lopt,

slikt es ogurligt

yta bgrnum;

slikt es ogurligt

upp at telja.

mun en forna mold

af firum ver5a.

62. Væri mart

monnuni kynna

or folkstafs

fornu kvæbi;

ek mun po

peygi fleira

57. Det dancske folk lever efter kødet, og gor intet mod sig selv

(sine lyster); derfor vil himlens herlige tidstegn vende deres lys bort

fra folket.

58. Men derefter bliver jorden ufrugtbar, og der kommer ingen

regn fra skyerne; den strålende sol og måne bevæger sig selv anderledes

end tilforn.

59. Og der på himlen kan man derfor ingensteds på jorden tage

mærke af de klare stjærner; nogle bevæger sig modsat, andre til en anden

side, bort fra deres gamle baner.

60. Nogle nærmer sig hinanden, andre fjærner sig, mister deres

lys og klare farve: vindene slås, der er stærke storme, og volder larm

blandt himmellegemerne.

61. Havet raser og skummer hojt op; sligt er frygteligt for mennesk-

enes bom; sligt er frygteligt at opregne; den gamle jord vil blive affolket.
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frottar pings

pollum segja.

63. Po hefk sagt

seggja kindum

slikt es bok

bi'Qgnum kynnir;

nyti sér

njotar ståla

slika spgn.

ok sésk fyrir!

64. Sé vi5 syno

ok svika-rpoum

ok alls kyns

illum verkum;

drygjum dpo,

drottin elskum,

hrindum prt

illu rå5i.

65. Skrjupt es Hf

ly5a barna

und hreggskp

heiSar tjaldi;

en lifs laun

li5a eigi

g65 e5a ill

gumna mengis.

66. Gleojumk 9II

i gooum hug

ok vi5 v^n

vegs ok dyrbar;

gætum g65s,

gleymum illu,

eflum opt

andar pryoi!

67. BiSjum opt

bragna stilli,

æztan eflo,

9llu hjarta,

at viSfrægr

virba stjori

62. Der vilde være meget at bekencltyore for folk af mandens gamle
kvad; dog vil jeg ikke fortælle mændene mere.

63. Dog har jeg fortalt folk, hvad bogen lærer dem; mændene drage
nytte for sig af en sådan fortælling og se sig for.

64. De undgå synd og svigefuld handling og alslags onde gærninger;

lad os udøve det gode, elske herren, og befrie os rask fra det onde.

65. Menneskenes liv er skrøbeligt under den stormfulde himmel

;

men menneskehedens livslon, god eller ond, forgår ikke.

66. Lad os alle glæde os ved godt mod og ved håbet om hæder og
herlighed; lad os iagttage det gode, glemme det onde, og ofte bestyrke

vor sjæls pryd.

67. Lad os ofte bede mændenes konge, den ypperste i kraft, af vort

ganske hjærte, om at menneskenes vide beromte styrer beskytte dem nat
og dag.
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dægr ok dag

drottar gæti.

68. Ok her^arlr

hrindi gorla

gumna li&s

grandi hverju,

svå at til lifs

leibi gorva

jjjobar vorbr

)3etta mengi!

1. Nu skalk flotnum

J^ats forbum vas,

hlybi frooir mér
fyrbar, segja,

at buolungr sat

Bretlandi at,

hét vellskati

Vortigernus.

2. Jorb vas forbum

frib kend Bretum,

sus Englum es

eignub siban;

Javiat en enska Jjjob

åban vélti

Merlinusspå.

II.

breks osama

brezka lybi.

3. Ok lab |)eira

meb libi miklu

sjolf eignabisk

i SQgum fornum;

ok I>ars kristnir

koenir byggja.

åbr tok heibin tøob

hallir smiba.

4. Es åttbogi

enskrar ]3J6bar

saxneskr sagabr

i sggum fornum;

68. Og den mod menneskene nådige bortstøde ganske al menneske-

hedens ulykker, så at folkenes bevogter fuldkommen føre denne skare

til livet.

II, 1. Nu skal jeg fortælle mændene, hvad der skete fordtim, de

kyndige mænd lytte til, — at en konge herskede i Bretland; den gav-

milde hed Vortigernus.

2. Det herlige land, som settere er tilegnet Anglerne, blev tidligere op-

kaldt efter Britterne, ti det angelske folk overvældede fordums de frede-

lige brittiske mænd.

3. Og bemægtigede sig selv deres land ni ed en stor skare ifølge de

gamle sagn; og hvor de kristne kloge bor, opførte de hedenske mænd
for haller.
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paSan eflSusk peir

til primu geira,

landi at ræna

lof5ung Breta.

5. En hers ja&arr

halda niåttit

brezkri jor5u

né bauga fjol5;

alt for enn heiSni

herr et eystra

el di ok jarni

eylands ja5ar.

6. En hertogi

hcelis leitar,

gerisk traustan turn

tyggi at smiSa;

ok pangat til

peirar geroar

samnar niQrgum

mildingr smibum.

7. Komu til smi5ar

spakir volundar,

pat es ytum sagt,

uppi i fjalli;

en pats drengir

å degi ger5u

så pess engan sta5

annan morgin.

8. Kalla lét fylkir

frooa seggi;

fra gunnporinn

gramr hvat olli,

es gorla hvarf

grundvollr så brott,

sem grund gpmul

gleypoi steina

eba hamlooin

har. . . .eldi.

9. Einn vas maor så,

es myrkva frétt

4. Det angliske folks herkomst siges i gamle sagn at være saksisk;

derfra fik de kraft til kampe for at berøve Britternes konge hans land.

5. Men hærstyreret) kunde ikke beholde det brittiske land og heller

ikke ringenes mængde; den hedenske hær trængte frem med ild og jærn
over hele den østlige del af øen.

6. Men hærføreren søger sig værn; fyrsten bereder sig til at bygge

et stærkt tårn, og kongen samler derhen til det arbejde mange bygmestre.

7. Til at bygge kom der kloge hovedsmede op på fjældel — det for-

tælles folk — ; men hvad mændene udførte på en dag var helt forsvundet

den næste morgen.

8. Kongen lod kloge mænd kalde; den kampdjærve konge udfrittede,

hvad grunden kunde være til at den grundvold forsvandt helt som om
den gamle jord slugte stenene eller
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fyr skata skyrum

skynja kunni,

hét yngva vinr

Ambrosius,

en enn ågæti

o5ru nafni

Merlinus så

maor kallabisk.

10. £at kva5 valda

verdags hotuSr,

at par undir vas

olitit vatn;

bauo grund grafa

gumna stjori,

reynisk spaklig

spåmanns saga.

11. Ok enn frooi halr

frétti lofoa,

hvat und vatni

væri ni5ri;

ok es engi pat

annarr vissi

sago i fylk i

fleinpollr spokum:

12. Sofa par i dimmu

djupi ni5ri

tvennir ormar

tveim helium i;

peir eru lindar

lands olikir;

sék rauoa seil

rås ok hvita.

13. Låt grund grafa,

gera skorninga.

sagbi Merlinus

menja deili,

veitio vatni,

ok vitib sioan

hvat spat hafi

spillir bauga

(pat es nylunda),

ni5r or fjalli.

<>. Der var en mand, som kunde forklare den vise konge det mørke

varsel; fyrstens ven hed Ambrosius, men denne udmærkede mand kaldtes

med andet navn Merlin.

10. Manden sagde at grunden var den, at derunder var en stor

sø; kongen bød at grave i jorden; spåmandens fortælling viste sig at

være klogelig (sand).

11. Og den kyndige mand spurgte mændeve, hvad der var under

søen, og da ingen anden vidste det, fortalte han den kloge konge:

12. Der nede i det mørke dyb sover to orme i to huler; de orme er

hinanden ulig; jeg ser en rød og en hvid orm-

13. Lad grave i jorden og gore render — sagde Merlin til den gav-

milde fyrste — , led så vandet ned fra fjældet. og se så, hvad manden

har spat; det er et nyt under.
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14. Gerou greppar

pats gumnuni bau5,

var5 vatni ni&r

veitt or fjalli,

ok seimgefendr

snåka pekbu

tryggoarlausa,

sem Tyr firum

hafbi Hristar

hugspår sagat.

15. Ok drjugligir

drekar voknubu,

gerSusk båoir

brott or rumi;

rennask siSan

snart at moti

frons fåsynir

fræknir baugar.

16. Gerisk sokn mikil

snåka tveggja,

gapa grimliga

grundar belti,

hoggvask hæknir

hau&rs gyroingar,

blåsask eitri å

ok blpm eldi.

17. Forflotti vas

frånn enn rauoi,

bar enn ljosi hann

li5r at bakka;

en hann hagliga

hrøkkr at moti,

elti hann enn hvita

hugtrur dreka.

18. feir vig gera

vats farveg i,

ok lengi hvatt

linnar berjask;

mega ormar par

ymsir meira

ok ymsir peir

undan leggja.

19. Seg, Merlinus,

kva5 menbroti,

est pii frooari

fyrSum p&rum;

14. Mændene gjorde hvad han bød dem; vandet blev ledet ned af

fjældet; man fik da oje på de troløse orme, som, den spåbegavede mand
havde fortalt dem.

15. Og da vågnede de tykke drager og bevægede sig bort fra deres

plads; siden farer de rask imod hinanden, de sjældne, tapre orme.

16. Der opstår en vældig kamp mellem de to orme; de gaber frygte-

lig og hugger hinanden kraftig(P), de udspyr edder og blå flammer mod
hinanden.

17. Den røde orm tog flugten; den lyse orm drev den hen til bredden,

men snildt satte han sig til modstand og modig forfølger han den
hvide drage.

18. De kæmper i søens leje og slås længe tappert: snart får den
ene, snart den anden overtaget, snart flygter den ene, snart den anden.
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hvat tåkna mun
tveggja orma

ogurligt vig

aklar bornum?

20. Grét gumna vinr,

es hann greiba ba&

j^engill gofugr

bessa hegju;

ok eptir bat

aldar snytrir

rokstælta spg

rekkum sagoi.

21. Tåknar enn rauoi

rås fagrsili,

kva5 bjoor bragar,

brezka lyoi,

en enn hviti naor

ena hei&nu bjo5,

es byggja mun
brezkar jaroir.

22. Es harmr mikill

holoum segja,

segik sigr hafa

snak enn hvita,

låo mun leggjask

ok ly&a fjolo,

niunu dreyrgar år

or dolum falla.

23. Farask mun kristni.

kirkjur falla,

(så es harmr hofugr)

herr es i landi;

bå mun enn eflask

en auma bj65,

å5r es harola hnekt

hennar kosti.

24. Mun JDar i liki

lofoungr koma
(så es vegligastr)

villigaltar,

19. Sig det Merlin, sagde den gavmilde, du er kyndigere end andre

mænd, hvad de to ormes frygtelige kamp bebuder for menneskene.

20. Da græd mændenes ven, da den gæve konge bød ham forklare

denne sag, og derpå fortalte folkets lærer mændene sin velgrundede

spådom.

21. Den røde orm betegner — sagde skjalden — , det brittiske folk,

men den lyse orm det hedenske folk, som vil bebo det brittiske land.

22. Meget sorgeligt er at fortælle: den hvide orm vil vinde sejr,

land og folk vil undertrykkes ; elve vil stramme blodige fra dalene.

23. Kristendommen vil gå under, kirker falde, — det er en svar

sorg — , der er hær i landet; da vil det elendige folk vinde kraft: for er

dets stilling hårdt betrængt.

24. I en vildgalts skikkelse vil der komme en konge — han er den

herligste - ; han hjælper de rådløse folk og træder Saksernes skarer

under fødder.
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hann fulltingir

fårpbum her

ok und fotum trø&r

ferbir Saxa.

25. Fersk undir hann

foldu grænni

ok eyja fjol5

i uthafi,

Ira ok Engla

ok Ut-Skota,

vibum londum

valskra pjoba,

Noregs si5u

ok Noror-Dana.

26. Ok Rumverjar

ræsi ugga,

megut reisa peir

rond vi5 stilli.

Mart veitk annat

of menbrota,

en ek oglpgt sék

ørlog konungs.

27. Hann munu tigna

tungur ly&a.

så mun gramr vera

gumnum tioastr:

ey mun uppi

oblings frami

ok hans hrobr fara

meo himinskautum.

28. Ok øttungar

ens itra grams

la&a at lofbungi

landi ok pegnum;

en eptir pat

orms ens hvita

veror meira vald

en verit hafbi.

29. Honum fulltingir

Fenrir sjovar,

peim es Affrikar

utan fylgja;

verbr kristnibrot

of kyni pjobar.

25. Han bemægtiger sig det gronne land, øernes mængde i udhavet,

Irernes og Anglernes og Udskotternes, de vælske folks vidtstrakte lande,

Norges kyst og Nord-Danernes land.

2f>. Også Romerne frygter kongen; de kan ikke modstå ham; meget

andet ved jeg om kongen, men jeg ser utydelig hans skæbne.

27. Ham vil folks tunger hædre: den konge vil være mest afholdt

af mænd ; altid vil kongens hæder mindes og hans ry svæve fra det ene

himmelhjorne til det andet.

28. Og den herlige konges ætlinge lokker land og folk i kongens

magt, men derpå bliver den hvide orms magt storre end den tidligere var.

29. Søulven vil støtte den, hvem Affrikanerne følger udefra; kristen

-

dommen nedbrydes hos folket, dog vil de angliske mænd noget efter selv

blive døbt alle sammen.
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{30 munu sjalfir

sioar nøkkvi

enskir Iy5ir

allir skirask.

30. Lior byskups stoll

Lundunum or

i ena brei5u

borg Kan tara,

ok langa tign

Légionum

taka mun en mæta
Menelogia.

31. Stor veroa rQk,

rignir bl65i,

hår snarpr at J3at

sultr mannkyni,

en enn rauoi snåkr

siban eflisk,

fær hann af miklu

mptt erfioi.

32. Li5r naub yfir

naor enn hvita,

es hans kyn kvalit

ok konur rist nar.

ræntr es borgum

ok bui morgu,

fé hvers konar,

foldu grænni.

eru grimliga

gumnar drepnir.

33. Hniga fyr brezkum

bragninga kon

siklingar sjau

sigri numnir,

ok heilagr ver5r

herja deilir,

einn af enskum

yolingum sjau.

34. Så es slikt gerir

mun sjalfr taka

eirmann å sik,

aldar stjori,

ok of hø hli5i

hilmir siban

30. Bispesædet forsvinder fra London til det brede Kanterborcj oy

Legionums lange hæder vil det herlige Menelogia tage.

31. Der sker vigtige ting: det regner med blod; derpå plager hård
hunger menneskeheden, men siden får den røde orm styrke, af det svære

arbejde vinder den kraft.

32. Nød overgår den hvide orm; dens slægt pines og kvinder vil

blive opskårne; den bliver berøvet borge og meget kvæg. alslags gods, det

grønne land; grusomt bliver folk dræbte.

33. Syv fyrster, berøvede sejren, falder for den brittiske kongeætling

og hærstyreren bliver hellig, en af de syv angliske fyrster.

34. Den, som gor det, vil selv iføre sig en kobberskikkelse, folkets

styrer, og siden sidder kongen herlig over den hoje port på en kobber-

hest; den ryrige konge bevogter London.
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eirhesti å

itaiiigr sitr,

gætir Lunduna

lofsæll konungr.

35. På gerisk pat

of pjob Breta,

es peim enn helir

åbr of grandat,

at peir sjalfir sizt

såttir verba,

deila peir of veldi

ok of viba fold,

eru kappsamar

kindir brezkar.

36. Kemr bardagi

bublnngs hiniins

åkafr of her,

åri steypir,

kvelr enn harbi

helverkr fira,

megut dauban her

drottir hylja,

libr sult ok sott

at sigrvibum,

missir manna,

niQrg strib hofug.

37. Låo munu låta

peirs lifa eptir.

ferr en pingdjarfa

pjob or landi;

byr blezabr gramr

(så es brezkr jofurr)

skip sin å brott,

ok hann skjotla verbr

talibr tirgofugr,

tolpti i IiqII

sæll meb sælum

settr guos vinum,

38. Svå tæmir lab

lyba bornum,

drifr hryggr heban

herr or landi,

at skogar par

skjotla vaxa

es årsamir

akrar vpru

35. Da sker det med hensyn til det brittiske folk, hvad der tidligere

også har skadet det, at de selv ikke er enige: de strides om magten og

det vidstrakte land; de brittiske mænd er ivrige.

36. Himmelkongens plage rammer hæren voldsomt, afgrøden lægges

øde; den hårde dødsmærte piner menneskene, man kan ikke begrave de

døde mænd, sult og sygdom raser blandt folk, de dør i mængde, der er

megen svær kummer-

37. De overlevende vil miste landet; det tingdjærve folk forlader

det; den velsignede konge, den brittiske hersker, ruster sine skibe til bort-

rejse, og han den berømte bliver hurtig regnet som den tolvte i hallen

salig hos guds salige venner.

38. Således bliver landet folket berøvet — det drager sorgende ud
af landet — . at skove hurtig vokser der, hvor der for blandt menneskene

i Britternes land var frugtbare agre
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fyrr me5 fyrftuin

å fold Breta.

39. På mun enn hviti

hjarlJDvengr fara

snot saxneska

snarråor laba.

ok meo miklum

mannfjolSa kemr
fjarSbyggs Skogul

fold at byggja.

40. Mun så5 koma
sinni obru

utlent yfir

ora garoa,

en sumt yfir

å svolum barmi

eylands |orumir

ormr enn rauoi.

41. Fær hann litit

af landinu;

jpå koronask

kapps bvitdreki

ok saxneskir

seggir rikja,

en eirjofurr

ofan at stiga

verbr af brottum

borgar an ni.

42. Eru laufvioar

ljosum fjotri

takmork gefin

i tali ara.

munat hann rikja

of en rommu skop,

né pvi enu fagra

froni rå5a.

43. Vera mun ara

i aga myklum
fimtån tigi

foldar belti,

en tiræ5

tiri gofgaor

39. Da vil den hvide orm rejse for at indbyde den saksiske kvinde,

og med stor mænade folk kommer hun for at befolke landet.

40. Udenlandsk sæd vil for anden gang fylde vore haver, men den

røde orm dvæler på ølandets svale kant.

41. Ban får kun lidt af landet; da krones stridens hvide drage og

de saksiske mænd hersker, men kobberfyrsten må stige ned fra borgens-

stejle arm.

42. Grænser er givne for den lyse orm ved et bestemt åremål, den

vil ikke herske længer end den stærke skæbne vil, ej heller råde for det

fagre land.

43. I 150 år vil der være stor strid mellem ormene, men i 300 år vi

den berdmte herske over London og folkets mængde.
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hundruS prjii

hann mun sitja

Lundunum at

ok lyoa fjolo.

44. Pk mun gumnum
ganga at moti

landnyroingr hvass

lundar fjotri

ok bloma på
å brott reka,

es vestrænir

vindar græddu.

45. Mun gull gloa

gu5s hiisum å,

en logbis ve5r

lægir peygi,

mun trautt taka

tålsamr dreki

hib sin mega,

pviat honum nålgask

viti fyr velar,

pats hann| verbr bera.

46 Få mun hann uppgang

afarlitla stund,

hnekkir honum
hringserkjat lib;

kømr sunnan su

sveit of ægi,

es hann riki mun
ræna miklu.

47. Så mun lofbungr,

es H5i styrir,

brått brezkum her

byggva jar5ir;

mun såo tekit

snaks ens hvita

endr or ofåm

aldingorbum.

48. På. mun hann gjalda

grimra råoa,

es hans tiundat

tålaukit kyn,

verbr hann græna

grund at vinna

ok hann upp frå pvi

aldri rikir;

tekr hann svå fyr svik

sårar hefnoir.

44. Da vil en skarp nordostvind rejse sig imod ormen og bortdrive

den vækst, som vestlige vinde fremavlede.

45. Guld vil skinne på guds huse, men kampene holder dog ikke

op; den svigefulde drage vil næppe nå sit leje, ti straffen for dens svig

nærmer sig ham, den som han må lide.

46. Den vil få held kun en meget kort stund; den ringbrynjede

skare slår den tilbage; sydfra over havet kommer den hær, som vil be-

røve den den store magt.

47. Den fyrste, som styrer hæren, vil snart give landet til det britt-

iske folk; den hvide orms sæd vil blive taget igen bort fra mange urte-

gårde.
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49. Rikir enn at pat

ormar tvennir,

missir annarr par

aldrs fyr skeyti,

en annarr mun
aptr of hverfa

und skugga nafns,

at skopum vinna.

50. På mun rikja

réttlætis dyr,

pat es eyverskir

ormar hræoask,

ok fyr sunnan sæ

sjalhr ugga

viz ramligir

valskir turnar.

51. På mun gull snarat

af grasi morgu,

flytr or klaufum

kalfs ættar silfr;

eru fagrbiiin

fljob i landi,

verorat snotum

siSbot at pvi.

52. Sprett es i mioju

mot penningum,

mun gorst glebu

glatask rånsemi,

tennr munu gylois

trausti numnar,

ok leo-varga

verSa at fiskum

hvassir hvelpar

hvaltunum i.

53. VerSr meinliga

mæki brugbit,

sék blooi ben

blåsa moSur,

(li5r mart hofligt

of ly5a kyn),

ry5r varoar bl65

Vénedociam,

ok siSan sex

snarpir lifra

48. Da vil den undgælde for sine grumme handlinger; dens svige-

fulde slægt decimeres; den må bearbejde den gronne jord og den vil aldrig

mere herske; således får den tung hævn for sin svig.

41). Derpå hersker endnu to orme; den ene af dem mister livet for

en pil, men den anden vil vende tilbage under skyggens navn for af

modstå skæbnen.

50. Da vil retfærdighedens dyr herske, som olandske orme frygter,

og selv de meget stærke vælske tårn sydfor havet ængstes.

51. Da vil guld blive snot af mange strå. sølv strammer ud af

kvægets klove; kvinderne i landet er smukt smykkede, men det bliver ikke

for dem til sædernes forbedring,

52. Penge hugges midt over(?), helt vil glentens roverlyst holde op,

ulvens tænder vil miste deres skarphed, og de hvasse loveunger vil blive

til fisk i havet.
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kynsmenn drepa

Korineiis.

54. På munu gumnar
grata å nottum

ok J3J65 gera

bægjar bænir;

J3å munu hol Sar

til himins kosta,

få et langa lif

lofoar nytir.

55. Enn munu i skogi

skæoir siSan

vargar vakna,

vei5a i borgum,

J3eir munu sina

sjalfir dolga

fella eba fjotra

;

fair munu verba

JDeir es treystask beim

telja at moti.

56. Einn sitr nytastr

Nevstrie or

Englandi at

auSar skelfir,

|}6 'ro siklingar

sunnan komnir

fimm eba fleiri

foldu at rå5a.

57. Så bjartar brytr

borgir Ira

ok foldar til

fellir skoga,

gerir ræsir eitt

riki margra,

tekr leonis

låvaror hofuS.

58. Es i reioingu

råo jjjoSkonungs

enn fyrra lut

fylkis ævi,

53. Til men bliver sværdet draget, jeg ser at blodet flyder ud af
moderens sår, mange tunge ulykker ram nier menneskeheden; kvindens blod

rødfarver Venedocia, og siden dræber Korineus'
1

tapre ætlinge seks brødre.

54. Da vil mændene græde om natten og folk bede gode bonner, da
vil man stræbe efter himlen; de brave mænd får det lange (evige) liv.

55. Fremdeles vil farlige ulve vågne i skoven, de går på jagt i borg-

ene, de vil selv fælde eller lænke sine fjender; det vil være få som vover

at imødegå dem.

5C>. En fyrste fra Neustria hersker bedst over England; dog er der

sydfra komne fem eller flere fyrster for at herske over landet.

57. Denne bryder Irernes strålende borge og fælder skovene til

jorden; kongen forener manges rige; fyrsten tager en løves hoved på sig.

58. Folkekongens stilling vakler noget den første del af hans liv,

men himlens hellige konge synes godt om kongens senere liv-
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en enn øfri aldr

auovarpaSar

likar helgum

himinstilli vel.

59. Mun hann byskupa

borg of skryoa,

ok helgan stab

hefja margan,

tignar borgir

tvær pallio,

gefr hann pyjum Krists

pægjar hnossir.

60. Veror af sliku

sveroéls hotubr

himna ferbar

hugpekkr grami,

ok at petta lif

pingdjarfr konungr

talior es tyggja

tungis meo englum.

61. Glikt mun gaupu

grams j65 vesa,

vill pat sinni pj65

sjal fri steypa,

en af peim sokum

permlask bæ5i

Ira ok Engla

auograr j årbar

Nevstria,

ok numinn tignum.

62. En eptir pat

ooals å vit

fara fråliga

fyrbar brezkir,

po es illa å5r

ært i landi,

eru osåttar

enskar pj65ir.

63. Ri5r enn pru5i,

til Peritonis år

hvitum hesti,

hvatr pldurmaSr,

ok hvitum par

hann markar staf

59 Han vil pryde biskoppernes borg og hæve mange hellige steder:

to borge hædrer han med palliet; han skænker Kristi tærner herlige

kostbarheder.

60. Krigeren bliver ved dette elsket af englenes konge og efter dette

liv vil den tingdjærve konge regnes til månens konges engle.

61. Kongens son vil ligne en los; han vil styrte sit eget folk, men af
den grund vil Neustria blive berøvet både Irernes og Anglernes rige jord.

og han berøvet sin hæder.

62. Men derefter vil brittiske mænd hurtig drage til deres odels-

jord; dog har der for været misvækst i landet; de angliske folk er ind-

byrdes uenige.

63. Den herlige, raske hovding rider på en hvid hest til Peritonis-

elven, og med en hvid stok afgrænser hav der over elven gamle møllehuse.
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aldræn yfir

9 kvernar hus.

64. Kalla mun Konan
Kåbvaladrus

ok skilfinga

Skotlandi af;

rykr af grimmu
Gondlar éli,

verbr et mikla

nialmping håit.

65. Svifr et hvassa

hagl tvivibar

(hnigr holba li5)

hart af strengjuin.

en geyst hinig

gaflok fara,

megut Skpglar sky

vi5 skotum halda.

66. Bresta brynjur,

bita malmar,

eru dreyrfåiS

dorr å lopti,

fleinn å flaugun,

folk i dreyra,

bildr i benjum,

broddr å skildi,

hjalmr å hofoi,

hlif fyr brjosti,

geirr å gangi,

gu5r i vexti.

67. Hittisk targa

ok enn togni hjorr,

hjalmr ok hneitir,

hlif ok orvar,

brynja en brezka

ok brandr rooinn,

manns mpttug hond

ok meoalkafli,

hvitmylingar

ok hol5a brjost.

68. Hrapa hræva gor,

hått gjalla spjpr,

64. Kadvaladrus vil kalde Konan og leonger fra Skotland; kampen
raser, en stor kamp vil blive holdt.

65. De skarpe pile flyver, — mændene segner — , hårdt fra strængene;

gaflokker flyver i rasende fart; skjoldene kan ikke stå for skuddene.

66. Brynjer flænges, våben bider, blodige spyd flyver i luften; pilen

svirrer, sværd drypper af blod, klingen i sårene, brodden i skjoldet, hjælm
på hovedet, skjold på brystet, spydet i flugt, slaget vokser.

67. Skjoldet rammes af det dragne sværd, hjælmen mødes med
sværdet, skjoldet med pilene, den brittiske brynje med den rødfarvede

klinge, mandens stærke hånd med sværdfæstet, pilene med mændenes bryst.

68. Ligene falder dyngevis, spydene runger hojt, kampen raser hæf-
tigt; den ene ligdynge ophobes ved den anden; elvene vil stromme blodige

af lu)idet, men kamprode flammer på himlen.
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es malmbrima
mest å hjarli;

ver&r einn vi5 einn

valkostr hlaoinn,

munu bloogar år

af bjoouni falla,

en vigroba

verpr å hlyrni.

69. Falla fyrbar

i fleindrifu,

veror enskri bj65

aldrspell skipat,

es VQllr rooinn,

en vig bobin,

hlytr hpvan sigr

helmingr Breta.

70. Yppir fjollum

fljot valbreka,

munu Brutus bau

bera koronu,

grænask oflgar

eikr Kornbreta,

fagnar sliku

fus Kanibria.

71. EySisk eyjar

et enska nafn,

niun hon Anglia

eigi kolluo.

hlytr hon at halda

heiti enu forna;

kend er vib Brutum
Britannia.

72. Mun villigoltr

vigdjarfr koma
or kynstorri

Konauus ætt;

så vigtonnum

vildjå.

.

høggr yngva sonr

eikr or skogi,

bo mun hilmir

hollr småvioi.

69. Mændene falder i kampen; det angliske folk bliver døden be-

skåren, marken rødnes, mandefald sker; Britternes skare vinder en ud-

mærket sejr.

70. Blodelven hæver fjældene, de vil bære Brutus' krone; Korn-

briternes kraftige ege vil gronnes; Kanibria glæder sig gærne ved sligt.

71. Øens engelske navn forsvinder ; den vil ikke blive kaldt Anglia;

den opnår at beholde sit gamle navn; efter Brutus er Britannien opkaldt.

72. En kampdjærv vildgalt vil opstå i Konanus fornemme æt; den
fyrsteson hugger med sine hugtænder ege i skoven; dog vil fyrsten være

god mod småtræer.

73. Araberne vil frygte kongen ude i verden tilligemed Affrikanerne;

et tog vil den vidtherskende konge frygtelig gore til det fjærnere Spanien.
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73. Munu Råbitar

ræsi ugga

ut i heimi,

ok Affrikar;

for raun visi

vi51endr gera

å et ytra ægr

Ispaniam.

74. Sitr ept hilmi

hafr at lgndum,

hans erat skilja

skap frå vifni;

berr hann å hyfSi

horn or gulli,

es skegg skata

skapat or sil fri.

75. Blæs Mistar vinr(?)

or nosum briisa

poku pvilikri,

at pekr of ey;

frior es of fylkis

fastr lifdaga,

brestr eigi på

år i landi.

76. På munu å foldu

fpgr vif draga,

blistrar meyjum
metnuor i spor,

munu kvensemi

kastra smfåub,

svikr gumna vin

girno en ranga.

77. Ver5r at blooi

brunnr enn fagri,

po es å grundu

gnott hvers konar;

en å holmi

hildingar tveir

berjask of brubi

bjarthaddaSa,

su es i vi&ri

VaS-batiili.

78. Sjå pessi rok

prennar aldir,

74. Efter kongen hersker en buk over landene; hans sind kan ikke

frigores for kvindeelskov ; han bærer et horn af guld på sit hoved; fyrst-

ens skæg er dannet af sølv.

7"). Krigeren blæser ud af bukkens næsebor en sådan tåge, at den

dækker øen; en god fred hersker kongens hele liv; da svigter ej god frugt-

barhed i landet.

76. Da vil smukke kvinder farte om i landet; hovmod hvisler i

møernes spor; kvindekærheds lejr vil blive bygget; det vrange begær be-

snærer mændenes ven.

77. Den fagre brbnd bliver til blod; dog er der alskens overflod på
jorden; men på holm kæmper to fyrster om en lyshåret kvinde, som er i

det vide Vadbatul.

78. Tre århundreder ser disse begivenheder — menneskenes færd er

styg for gud — indtil konger begravede i London viser sig for folk,

(stegne) op af jorden.
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(po es ly5a råS

Ijott fyr drotni),

unz landrekar

Lundunum i

grafnir or grundu

gumnum vitrask.

79. Kømr årgalli

enn enn mikli,

ok meinliga

manndaubr of her,

eySask borgir

vi5 bragna tjon,

es nau5 mikil

nytra manna,

flyr margr å brott

ma5r or landi.

80. Kømr kaupskapar

kappgoor pinig

villigalti,

virftum samnar,

peim es af froni

flybu åoan;

lætr hann byggva på
brezkar jar5ir,

borgir eyddar,

bol goligust.

81. Mun hans brjost vesa

brognum fæzla,

peim es fått hafa

Ijår me5 l^ndum,

ok en tållausa

tunga hilmis

sløkkvir porsta

pjoSans li&i.

82. Falla or or5a

almærri vpk

dynjandi år

drottar styris,

pær munu dQggva

dyrar jarSir

ge5s i glæstum

gollorheimi

ok purrar kverkr

pj65ar margrar.

79. Der kommer endnu det store uår og ménfuldt menneskedød
blandt folket; borge ødes ved menneskenes tilintetgorelse; der er stor nød
blandt dygtige mænd; mangen en flygter ud af landet.

80. Der kommer handelens meget gode vildgalt og samler de folk,

som for forlod landet; han lader dem bebo de brittiske jorder, de a/folk-

ede borge, de udmærkede godser.

81. Hans bryst vil være mændene føde, dem som kun har lidt gods

i eje, og fyrstens svigfri tunge slukker tørsten hos fyrstens mænd.

82. Susende elve falder ud af folkestyrerens udmærkede mund; de

vil bedugge herlige jorder i sjælens prægtige hjæiteverden og mange folks

torre struber.
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83. Upp renn siftan,

(sék pat fyrir)

traust i turni

tré Lunduna;

prir eru kvistir

peini lundi å,

en hann laufi pekr

land me5 hringum.

84. Kømr par af lægi

landnyrSingr hvass,

lystr hann illum byl

einn af stofni;

peir munu kvistir,

es pruma eptir,

pess rum taka,

pat sék gorla.

85. Hylja peir alla

ey me5 laufi,

unz annarr par

obrum bægir

ok hann eybir hans

ollu laufi,

tekr hann prju rum
prekstorr hafa.

86. Ok hann sioan pekr

pykku laufi

einn of alla

eykarms fjoru;

megut på fljuga

foglar i landi,

pviat hann ægir peim,

en hann enn til sin

laSar fogla fljott

fer5 litlendra.

87. På mun illingar

asni rikja,

så es fljotr taka

fé gullsmiba,

es lofba vinr

latr at hefna

gylSis barna

gramr rånsemi.

83. Siden skyder et stærkt træ op — jeg forudser det — i Londons
tårn; tre grene er der på det træ, men det bedækker med løv det

ganske land.

84. Der kommer fra havet en skarp nordostvind; den slår med et

fjendtligt vindstød en gren af træet; men de tilbageblevne grene vil ind-

tage dens plads; det ser jeg tydelig.

85. De bedækker hele øen med løv, indtil den ene nedtrykker den
anden og tilintetgør hele dens løv, og kraftig indtager den nu de tre

pladser.

86. Og siden bedækker den alene med sit tætte løv hele strand-

breddens kyst; fuglene formår da ikke at flyve i landet, ti''den truer dem,
men den lokker hurtig til sig en skare af udenlandske fugle-

87. Så vil et ondskabsfuldt æsel herske; det er hurtigt til at tage

guldsmedenes gods; fyrsten er doven til med grusomhed at straffe ulvenes

røvelyst.
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88. Ok a hans dogum
harbla brenna

ofs ramligar

eikr or skogum,

en å litium

lindar kvistum

vex orliga

akarn i lundi.

89. Ok Rånar vegr

renn of osa

Såbrinus sjau

(sék pat fyrir);

en Oskarø

(pat es undr mikit)

niun månuor sjau

myttug vella;

gervisk fiskum

fjortjon at pvi,

er or sjolfum peim

snåkar verba.

90. Munu Bådonis

borgar verba

(libr mart yfir)

laugar kaldar,

ok hennar votn,

heilnæni liruiii.

gera på dauba

drjugt niankyni.

91. Verbr tuttugu

tjon piisunda

ljona ferbar

Lundunum i;

peir munu drengir

drepnir allir,

gerir karla tjon

Tems at bl65i.

92. Munu kaps monnuni

kvånfgng bobin,

eru ekkjur par

orbnar margar;

en å koldum

kali peira næst

menn Mundiu

montum heyra.

88. Og i hans dage brænder kraftig overmåde stærke træer i skou-

ene, men på en linds små grene vokser rask et agern i lunden.

89. Og vandet strammer igennem Sabrins' syv mundinger — det

forudser jeg — , men Oskelven - det er et stort under — vil syde mægfig
i syv måneder; fiskene omkommer derved, men af dem selv opstår snoge.

90. Badoborgens bade vil blive kolde — der sker meget

vande, sunde for folk, volder da talrige mænds død.

og dens

91. Tyve tusind mennesker vil omkomme i London; de vil alle blive

dræbte; mændenes død gør Temsen til blod.

92. Ægteskab vil blive tilbudt kraftige mænd [fejl for: kappemænd
o: munke]; der er opståede så mange enker, men på de kolde Alpefjælde

vil man høre deres råb.
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93. Hér munk létta

ljoo at semja

ok spåsogu

spillis bauga;

J30 eru fleiri oro

ens fr65a manns,

het*k sumt af \peim

samit i kvæoi.

94. ]?au eru 911nur ljoo

npp fra Jpessum;

abbisk eigi

auos berdraugar

(biok ]pj65ir pess)

vi5 J3enna brag,

{36 at ek mynt hafa

mål at hætti

jpeim, es spår fyrir

spjollum rakbi

malmjpings hvotuor,

i morgum sta5.

hvé at spJQllum sé

spåmanns farit,

ok kynni jpat

kaldyrs vibum,

hverr fyroa sé

framsynna hyttr

mål at rekja

j^au es menn vitut.

96. Lesi salma spjoll,

lesi spåmanna,

lesi bjartar ^eir

bækr ok roSla,

ok finni J3at,

at enn fr65i halr

hefr horskliga

hagat spåsogu,

sem fyr honum
fyrSar helgir.

95. Viti bragnar ^»at,

jpeirs bok lesa,

97. Virbi engi

jpat vitlausu

93. Her vil jeg stanse med at digte og med mandens spådom; dog

er den kyndige mands ord flere endnu; jeg har sat endel af dem på vers.

94. Der er en anden sang efter denne; gid mændene ikke måtte

blive gnavne på dette digt — jeg beder derom —
, fordi jeg har indrettet

min tale på mange steder således som manden (Merlin) sagde sine spå-

domme i sin tale.

95. Det skal de mænd vide, som læser denne bog. hvorledes spå-

mandens ord er beskafne, og belære andre derom, hvorledes fremsynte

mænd plejer at fremstille de begivenheder, som man ikke kender.

96. De læse salmer, de læse profeterne, de læse de klare skrifter og

ruller; så vil de finde, at den kyndige mand har viselig indrettet sin spå-

dom således som hellige mænd for ham-

(
.)1. Ingen betragte det som galskab, at han har givet fyrsterne

træers ellers søers navne, eller en stærk storms eller aislags ormes og

dyrs; den nævnte skabnings natur betegner fyrstens fejl eller dyder.
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pott hoddskotum

heiti gæfi

vioar e5a vatna,

eoa vebrs mikils,

e5a alls konar

orma e5a dyra;

tåknar ebli

talorar skepnu

spjorråoanda

spjoll eoa kosti.

98. Segir Daniel

draunia sina

marghåttaba,

merkjum studda,

kvezk drjiiglig sjå

dyr å jorou,

pau es tpknubu

tyggja riki,

pau es å haubri

hofusk siban.

99. Rekr enn dyri

Dåvib konungr

margfalda spo,

ok mælir svå:

fjoll munu fagna

ok enn fribi skogr,

en skæoar år

skella lofum,

ok dalir ymna
drotni syngja.

100. Hirtisk holoar

at hæba bækr,

nemi skynsemi

ok skili gorla,

hvat tåknat mun
i tolu pessi;

esat enn libin

oli spåsaga,

po eru morgum myrk

nipl propheta.

101. Frétti fyrbar,

peirs å fold bua

enn at ora

ævi libna,

98. Daniel fortæller sine mange slags dromme, bekræftede med jær-

tegn, han siger at han ser på jorden store dyr, som betegnede fyrsters

riger, som senere opstod på jorden.

99. Den herlige kong David udfolder mangedobbelt spådom og

taler således: fjælde vil glæde sig og den skonne skov, de farlige elve

klappe i hænderne og dalene synge herren hymner.

100. Mændene afholde sig fra at håne bøger, de lære visdom og

forstå tilfulde, hvad der er betegnet i denne tale; hele spådommens ind-

hold er endnu ikke forbi (i tid), dog er spåmandens taler dunkle for

mange.

101. Forske skal mænd, de som bebor jorden fremdeles efter

vor levetid, hvad der sker blandt folk og betænke det; sammenligne bol-

de ny tidender med spådommen og undersøge siden, hvorledes det hele

passer.
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hvat of her gerisk,

ok huga leioi,

beri en nyju spjoll

vib spås9gu,

sé si5an pat,

hvé saman falli.

102. Var5 su en enska

ætt fyr stundu

veldis missa,

nu es valskr konungr,

po es peygi enn

peira hætti

libit af låoi,

né lyos Breta

hvQSsum mæki
hjarl eignaoisk.

103. Heilir allir

peirs hlytt hafa

fleinvarpaSir

fræoi pessu,

geri gott gumar,

en glati illu,

bi5i brå5a

bot afruna,

hall hylli gu5s

ok himinriki

!

Kolbeinn Tumason.

Islandsk hovding og skjald, d. 1208.

1. Jonsvisur.

1. Angrfellir, vast ollum

einn postolum hreinni

heilags Krists i hæstu,

happskeytr, foruney ti

;

unni engum manni

jafnheitt frioar veitir

py5r sem pér ok moour
(pat 's minniligt) sinni.

102. Den engelske æt måtte for nogen tid siden miste sin magt, nu
er der en vælsk konge; dog er ikke hines skik (levemåde og indretninger?)

endnu forsvundet fra landet; heller ikke fik han det brittiske folks land
med det skarpe sværd.

108. Hil alle de mænd, som har lyttet til dette digt; gid de vilde

gore det gode og forkaste det onde, opnå hurtig bod for deres fejltrin;

måtte de besidde guds yndest og himmerige.

[K.] i, 1. Happskeytr angrfellir, vast einu hreinni Qlluni postolum i

hæstu foruney ti heilags Krists; j>yor frioar veitir unni engum manni jafn-

heitt sem pér ok moour sinni; pat 's minniligt = Heldige syndstilintet-

gorer, du alene var renere end alle apostlene i den hellige Kristi hoje

følge; den blide fredgiver elskede intet menneske så hojt som dig og sin

moder; det er mindeværdigt.
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2. Mior gekt einn an a5rir

polings frå piningu,

svik-bannandi. sunnu,

snjallr, postolar allir,

|3vit drengr i styr stronguni

stott bu hjå kvol drottins

blib ok bragnings mobir

byrstrandar gråtandi.

4. Kænn, lézt pu hag hreinnar,

hofoingi, drotningar,

hafs meoan hyrjipll lifoi,

hugat bli&liga si&an;

\)év vas hon, sem hårar

hildingr skipa vildi

(ykr lot'ar) éla jaekju,

(oli
tøj 65) i stao mo&ur.

3. Sjalfr kallaoi sællar

solknarrar JDik harri

son Marie, særir

sundhyrs, i kvol bundinn;

råo fal ræsir lyba

risnu kendr å hendi,

diks, åor dauoa tæki,

dagrennir, pér hennar.

5. Fra ni i gengr hått. sås himna

her-teitir ]3ér veitir,

snardeilandi solar

sunds, a margar lundir;

hår 's å hvern veg meiri

hyrbjoSr, an kyn |rjooar.

Alda garos, meo orSum

yora dyr& geti skyrba.

2. Snjallr svik-bannandi, gekt einn midr an allir adrir postolar frå

piningu sunnuodlings, pvit pii stétt drengr i strongum styr hjå kvol drott-

ins ok blid modir bragnings byrstrandar gråtandi = Du rise svigbryder,

ene gik du mindre end alle de øvrige apostle fra solkongens pinsel, ti dn
stod som en helt i den stærke strid hos den pinte herre, tilligemed himl-

ens konges blide moder, der græd-

3. Sjalfr harri solknarrar, bundinn i kvol, kalladi |>ik, sa^rir sundhyrs,

son sællar Marie; risnu kendr røsir lyda fal per. diks dagrennir, ådr tæki

dauda, råd hennar å hendi = Selve himlens konge, lænket til pinselen,

kaldte dig, gavmilde mand, son af den salige Maria; menneskenes mæg-
tige konge overantvordede i dine hænder, gavmilde mand, hende for

han døde.

4. Kænn hofoingi, pii lézt sidan hugal blidliga hag hreinnar drotn-

ingar, medan hafs hyrbol] lifdi; hén vas per i liiodur stad. sem hildingr

hårar éla pekju vildi skipa; oli bj68 lofar ykr = Kloge hovding, du sorg-

ede siden trofast og venlig for den rene dronnings lir. medens hun levede:

hun var dig i moders sted. således som den hbje himmels konge ønskede

at ordne det; hele menneskeheden lovpriser eder to.

5. Frami gengr hått, sås himna her-teitir veitir bér, sunds solar snar-

deilandi. å margar lundir; hår Alda gårds hyrhjodr 's å hvern veg meiri an

kyn bj66ar geti skyrda med orQum y8ra dyrO = Hojt går den hæder, som
englenes glæder giver dig, raske gavmilde mand. på mange måder: den
hoje gavmilde mand (du) er i alle henseender for stor til <tf mennesker

med ord kan forklare eders herlighed.
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2. Lausavisur.

1 (1197). L('>gu lymsku-drjugir 3 (1199). Vist es hér meo hraust-

lundrokkum Guomundi um
hjprva éls å halsi

heroendr of skapferoi;

nu hafa randvibir reyndan,

rikmenni veldr brennu,

æsirunn of annat

egg|)eys an kjarkleysi.

2 (1198). Letk gebsnara gotna

(grænisk f'rior) at ræna,

litt raun bol at bættra,

buandmenn of dal penna;

en ef aptr koma sunnan

unndyrs of Kjol runnar,

på 's snarræba siban

seggjum porf at eggja.

hrobrfingin gæbingi;

nyta sér til slåtra

seggir mart at leggja;

heimkynni munu hreinni

hafa opt verit, poptu

Freyr strykr fasta Ørum

fl65 bundins, Gubnnmdar.

4 (1207). Båls kvebr hlynr at

Holum
hvern mann vesa i banni

Gylfa labs, panns greibir,

gebrakkr, fyr mér nakkvat;

trautt kann hof, sås håttar,

hoddlestir, vel flestu,

2, 1 Lymsku-drjugir heroendr hjprva éls lpgu lundrokkum Guomundi
å halsi of skapferoi; mi hafa randvioir reyndan æsirunn eggpeys of annat

an kjarkleysi; rikmenni veldr brennu = Underfundige mænd dadlede den

modige Gudmund for hans (feje) sind; nu har de prøvet krigeren med
hensyn til noget andet end modløshed ; den mægtige mand har forvoldt

branden.

2. Lelk gedsnara gotna at ræna biiandmenn of henna dal ; friSr græn-

isk; litt mun bol at bættra; en ef unndyrs runnar koma aptr sunnan of

Kjol, bå 's sioan seggjum borf at eggja snarræda = Jeg fraråder de raske

mænd at plyndre bønderne i denne dal; ulykken vil ikke bedres ved det;

freden forstyrres; men dersom mændene kommer igen sydfra over Kølen,

kan man siden ægge til snarrådig dåd.

3. Hroorfingin vist es hér me5 hrauslum gæoingi ; seggir nyta at

leggja sér mart til slåtra; heimkynni Gu5mundar munu opl hafa verit hreinni;

Freyr bundins floofasta strykr J>optu prum = Her hos den tapre høvding

er der et berømmeligt ophold; mændene benytter adskilligt slagtekvæg til

spise; Gudmunds bolig har vist ofte været renere; manden er hård mod
mændene.

4. Georakkr hlynr Gylfa bios bals al TToluni kveor hvern mann vesa

i banni banns greioir nakkval fyr mér; hoddlestir kann trautt hof stormæla,

sås håttar flestu vel; aorir meor eru ésaelir af |>vi =^ Den modige mand
til Holar erklærer enhver mund i ban, som hjælper mig noget; han for-
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me&r eru af pvi a5rir

osælir, stormæla.

5 (1207). Bannar byskup monn-

um,

berr striS af pvi viba

ly<3a kind å lå5i,

longum kirkju-gongur;

geystr mun gegn at flestu

Guomundr fara of stundir;

trautt mak enn fyr annan

enda sjå hvar lendir.

6 (1207). Ara vill Guomundr
gQrvask

glikr Tomåsi at riki,

nær liggr okkr vi5 eyra,

erfingi hofoingja;

ræ5r~gu5s laga grei5ir

geSbjartr snoru hjarta;

hræ5isk himna pryoi

hann, en vætki annat.

7. Myndi mér fyr stundu

mikit orSalag pikkja

of elgrenni unnar

eyrum slikt at heyra.

8(8-10:1208). Heyr himna smibr,

hvers skåldit bi5r;

komi mji'ik til min

miskunnin pin;

]?vi heitk å pik,

pu hefr skaptan mik;

ek em prællinn j}inn,

pu 'st drottinn minn.

9. Goo, heitk å pik,

at græ5ir mik;

minzk mildingr min,

mest purfum pin;

står næppe at holde måde med sine banlysninger, han som indretter det

meste så godt; andre mænd bliver ulykkelige ved det.

5. Byskup bannar monnum longum kirkjugongur: ly5a kind berr vi5a

å lå5i striS af pvi; gegn Gu5mundr mun fara geystr of stundir at flestu:

trautt måk enn sja fyr annan enda, hvar lendir = Biskoppen forbyder folk

hyppig kirkegang ; mænd bærer derfor vidt omkring kummer; den nyttige

Gudmund vil en stund tage noget voldsomt på alt; næppe kan jeg endnu
se, hvilken ende det tager.

6. GuSmundr, erfingi Ara, vill gørvask glikr Tomåsi hofoingja at riki;

nær liggr okkr vi5 eyra; geobjartr greioir gubs laga ræ5r snoru hjarta; hann

hræoisk himna prySi, en vætki annat = Gudmund Åres son vil blive høvd-

ingen Tomas fBecket] lig i magt: det er farligt for os; den sindlyse styrer

af guds lov besidder et modigt hjærte; han frygter kun gud og intet andet-

7. Mér myndi fyr stundu pikkja mikit at heyra eyrum slikt orSalag

of unnar elgrenni — For nogen tid siden vilde det have gjort et stærkt

indtryk på mig at høre med mine egne øren sådanne udtalelser om
manden.

8. Hor, himlens bygmester, hvad skjalden ønsker; din milde miskund-

hed vederfares mig; derfor pakalder jeg dig, du har skabt mig; jeg er din

træl, du er min herre.
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ryo J3ii rpola gramr, helzt hverja stund

riklyndr ok framr, å holba grund;

hglds hverri sorg sett, meyjar mogr,

or hjarta borg. måls-efni fogr,

oli es hjplp af Jpér,

10. Gæt, mildingr, min, i hjarta mér.

mest ])iirfum |n'n

Einarr draumr fcorsteinsson.

Islænder, 13. årh.

Lausavisa (o. 1200).

Qll unna hju Halli, kynnisk morgum manni

Hallr es bliSr vio alla, mann-Baldr. es fremr aldir;

getrat slika i sveitum, fult es olvær5 ollum

sveit |)6tt vioa leiti; oli å Mooruvollum.

Eyjolfr forni.

Islænder, 13. årh.

Lausavisa (1202).

Børn austr fra Ira lnegg. åor himna tyggi

ættlandi skæ branda heitbyr lirum veitti.

9. Gud, jeg påkalder dig. at du helbreder mig; mindes mig, herre:

i hoj grad trænger jeg til dig; solenes konge, mægtig og ypperlig, udryd

enhver sorg af mandens (mit) bryst.

10. Beskyt mig herre; i hoj grad trænger jeg til dig og det hver

eneste time her på jorden; indpod i mit hjærte, jomfru-son. alle gode

ting ; al hjælp er fra dig.

[E.] Alle tyender elsker Hall; Hall er venlig mod alle: sådanne
mænd findes ikke i bygderne, selv om man leder videnom; denne Balder

blandt menneskene, som hædrer alle, bliver kendt af mange; al hoved-

glæde er fuldkommen for alle på Modruvold.

|EyjoliV]. Hregg boru branda skæ austr frå ættlandi Ira, å5r himna

tyggi veilli lirum heitbyr = Storme forte skibet østerpå bort fra Irernes

ætland. indtil gud gav mændene den fnronskede bor.
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Grimr Hjaltason.

Islænder, munk, 13. årh.

Lausavisur (1202).

1. Eisandi vebr undan

ubr, nu s hvast or subri,

stærir sterkar bprur,

(starf esa smått) fyr Hvarfi;

kløkkr verbr kjolr, en rakkan

kemr hregg i stab seggjum,

nu ro fjoll å sæ sollin;

sub gengr æ sem prubast.

3. Hér hefr beitt at brattri

Botolfr skipi fljotu,

åbr fell sær of subir.

Sandeyju, skæ branda;

reisti sjalfr ok systi

snarr félagi harra

hafnarmark fyr hrefnis

happsverk gota sterkan.

2. Sér å sigling ora

subreysk kona, pubri

sub gervask nu naubir,

nåmgjorn, es hrybr stjprnum.

4. Hér npbum Val vibis.

viglundr, meb Gubmundi,

sterkr, at stobva merki

stefna byskups-efni;

1. Uor ve5r eisandi undan; nu 's hvast or suQri fyr Hvarfi, stærir

sterkar bprur; starf esa smått; kjolr veror kløkkr, en hregg kemr seggjum

i rakkan stao; nu ro sollin fjpll å sæ; sii5 gengr æ sem pru5ast = Bølgen

farer rasende afsted med os; nu blæser det stærkt fra syd foran Hvarf:

de stærke bølger bliver stadig storre; vort arbejde (nød) er ikke ringe;

kølen giver efter, og stormen bringer mændene i knibe; nu er der op-

svulmede bjærge på havet; skibet løber stadig særdeles godt.

2. Nåmgjorn suoreysk kona sér å sigling ora; bu5ri sud gervask nu

nauoir, es hryQr stjornum = Den lærvillige syderøske kvinde betragter vor

sejlads; der skabes nu nød for den tynde planke, da søen slår op mod
stjærnerne.

3. Hér hefr Botolfr beitt fljotu skipi at brattri Sandeyju; å5r fell sær

of subir branda skæ; snarr félagi harra reisti sjalfr hafnarmark ok systi

happsverk fyr sterkan hrefnis gota = Her har Botolv styret det raske skib

hen til den stejle Sandø; for beskyllede havet kraftig skibets sider; kong-

ens raske fælle rejste selv et havnemærke og udforte en heldig gærning

for skibene.

4. Hér n90um, sterkr viglundr, stefna viois Val at stoova merki meo
Guomundi byskupsefni; frpgum åor å Eioi fyr eiiini nott hana Sverris drott-
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frpgum åor å EiSi trauSr mun glaum at gæoa

einni nott fyr drottins, grams herr, bana Sverris.

Heinrekr.

Islænder, 13. årh.

Lausavisa (1203).

Rækir fråk at ræki nu hefr hrauobirkis hvarki

(råo vas JDat mildt) dåSa, hlynr (veitk å JDvi skynjar)

kynnisk kappgirno manna, illr mun kostr så kallaer,

kyr tuttugu af Myrum; kyr né land å Myrum.

Eilifr Snorrason.

Islænder, 13. årh.

Lausavisur.

1 (1197). Strendir hvottu vppn Lopti vas su gefin gipt,

vpnd, grjoti mætti lians spjot;

(vioa ferr Yggs lio) Joan leyfbi ok \)k

Gellir vissi fyrir fall, oldum at lita. skjold,

flatir skriSusk menn at;

ins; herr grams inuii trau5r at gæ5a glaum = Her nåde vi. stærke kriger,

at styre skibet til havnemærket med bispeæmnet Gudmund; én nat for

erfarede vi på Eid kong Sverres død: kongens mænd er vist lidet oplagte

til lystighed nu.

[H.] Fråk at rækir då5a ræki tuttugu kyr af Myrum ; kappgirnd manna
kynnisk; pat vas mikit ra5; mi hefr hrau5birkis hlynr hvarki kyr né land

å Myrum; sa kostr mun kallaor illr; vcilk skynjar a [)vi = Jeg har hørt,

at den dådrige mand drev 20 kør bort fra Myre; mænds kappelyst erfares;

det var et stort foretagende ; nu har krigeren hverken kor eller land på
Myre; det vilkår vil anses for at være slemt: det ved jeg besked om.

[E.] 1. Strandmændene hvæssede deres dårlige våben — min vise

farer viden om — , Gellir vidste mandefaldet forud: mændene krøb på
maven mod hinanden; Lopt havde fåt den lykke, at hans spyd mod fe

sten (o: Holm-sten) ; Joan tillod også da mænd at se sit skjold.

2. Kale bød den underfundige Torvald at købe mod. men der var
intet; — jeg udnytter Odins hurtige drik — Tord vil ikke nyde anseelse lios

4*
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2 (o. 1200). Kali bauo kjark at (å5r slo å hodda hlæ5i

selja

kaldrpoum Porvaldi

(nytik Fjol nis flyti-

feng), en til var engi;

Poror munat viroum virSask,

vann a dau&um nianni

hvikan) me5 spjot et mikla.

% (o. 1212) Sekr gekk hodda

hnykkir

hringeygr af vårpingi;

å&r beio ilt ok si5an

Joseppr af hvalfjosum.

Guåmundr Galtason.

Islænder, 13 årh.

Lausavisur.

1 (1210). Heyrik Hrafni fjaroar 2 (1210). Skalk meo skjaldar

hyrtælendr åmæla,

pjo5 's til lymsk å låoi,

linspong, of atgongu;

raun mun segja sina

seimhrjooandi gooa:

vegs es Ullr at ollu

eitrpvengs fyrir-leitinn.

runni

(skapaor erumk aldr) at gunni,

koma mun geira gjosta,

ganga framm sem Rosta;

okr purfut nu, ella

peirs opt å mik skella,

synt munk seoja hrafna,

saman of alt at jafna.

mænd; han tilføjede en død mand sår med det svære spyd; for havde han

været noget nølende.

3. Hringeygr hodda hnykkir gekk sekr af vårpingi; Joseppr heio ilt af

hvalfjosum å5r ok sioan = Den ringojede mand blev domt fredlos på
vårtinget; Josef fik for og senere ulykke af hvalkød.

[G.] 1. Heyrik fjarbar hyrtælendr åmæla Hrafni of atgongu, linspong;

pj65 's til lymsk a lå5i; seirnhrjooandi mun segja sina gdda raun: Ullr eitr-

pvengs vegs es at ollu fyrirleilinn = Jeg horer at mændene dadler Ravn
for det angreb, kvinde; folk er meget underfundige på jorden; manden
(jeg) vil erklære det som sin gode erfaring: manden (Ravn) er i alle

måder en, der sér sig for.

2. Jeg skal gå frem med krigeren i kampen (mig er en bestemt

alder beskåren) — der vil komme kamp — så godt som Rosta (en tæve-

hund); nu er der ingen grund for dem, som ellers ofte skælder på mig.

at sammenligne os (to) i alt; tilvisse skal jeg mætte ravnene.
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3 (1227). Qld segir upp at felli vitu rekkar nu nokkut

åss gunnvita runni,

friftslit koma flotnum

framm. ok dauss i Hvammi;

ok må af efnum slikum

alls ekki vel falla

(mér 's of mart pats heyrik

margrætt) nema lok bæti.

4 (1227). Hvat 's umb, hvi kve5-

um sæta?

heim gengr sterkr af verki;

nyligs of ¥qv Grylu?

5. Hvårt munu byggju-bjartir,

bneppr es frior me5 greppum,

gid bysk enn vio deildum,

Eyfir5ingar vir5a,

at dåftframir (dau5a)

djarfmælts skorungs arfar

(und vas egg svåt kendu

int) harmsakar mintusk.

Sturla Bårdarson.

Islænder, 13. årh.

1. Lausavfsur.

1 (1211). Hlif5u hamri pæfoar pjoo bjosk Prottar klæoum

hjaldrborbs viSum forbum, isings, gråskyrtur hringa;

3. Qld segir, at åss ok dauss felli gunnvita runni upp i Hvammi; frio-

slit koma framm flotnum; ok alls ekki må falla vel af slikum efnum. nema
lok bæti ; mér 's margrætt of mart, pats heyrik = Der er nogen der siger,

at en ener og en toer faldt op for krigeren i Hvam; freden vil blive brudt

for mændene; og slet intet kan 'falde' godt, når forholdene er således

(som de er), medmindre afslutningen gor sagen bedre; jeg taler ofte om
det jeg horer.

4. Hvad er der påfærde?, hvad betyder dette?; den stærke går hjem

fra arbejdet; ved man nu noget nyt om rævens rejse?

5. Hvårt munu byggju-bjartir Eyfiroingar — frior es bneppr med
greppum; old bysk enn vift deildum, — viroa, at då<M'ramir arfar djarf-

mælts skorungs mintusk harmsakar; und vas int egg, svåt kendu dauoa

= Mon de kløgtige Øfjordinger — freden er ringe blandt folk; man væn-

ter fremdeles ufred — , vil vurdere det så, som den djærvmælte mands
handledygtige sonner har mindedes deres sorg; et sår blev tilføjet ved

æggen, så at de mærkede døden.

| SI.] 1. Hamri bæfdar hringa gråskyrtur hlifou foroum hjaldrboros

viSum; tøj68 bjosk Préltar bings klæoum; mi skerr margr spjota molrunnr
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nu skerr margr i morgin

motrunnr of sik spjota,

mjott verbr mér at hitta

milt hof, sooulpofa.

2 (1222). Oss hefr elta vi5a

eyoir bo5var skiba,

margr spyrr seint et sanna,

sveit hræbumk vér manna;

hitt vas hoti fyrra,

heldr teljum pat dyrra,

stokk å grundar gir&i

or Vatsfirbi.gobinn sjalfi

S (1227). Eigub åpekt mægi
orbvitr sem gat forbum

(ojofnubr gefsk jafnan

illa) Hleibar stillir.

Sigvatr Sturluson.

Islandsk hovding, d. 1238.

Lausavisur.

1 (1212). Nu spurSum vér

norban,

nåir hrafn af pvi tafni,

(heipt hefr hen* fyr giptu)

Hall Kleppjårnsson fallinn;

par 's eyfirbings orbit

allmargs (enn forsnjalli

gunnmåva hné grennir

ge&hraustr) lokit trausti.

2 (1228). Létat mér enn mæti

moteflandi spjota

(hrærik Bo5nar bpru)

boSit til qIs, kva& Fglski;

eldskyndir lét undan

allsvangan mik ganga;

ver5 ek hølzti haroan

Heljar disk at velja.

i morgin s^Suljpofn of sik; mjott ver5r mér mitt hof at hitta = Udhamrede
ringbrynjer beskyttede fordums krigerne; man iførte sig brynjer: nu til

morgen skærer mangen kriger filtdækkener i stykker for at omgive sig

med; smal bliver mig min middelvej at træffe.

2. Os har krigeren forfulgt langt; mange erfarer sandheden sent;

en hel skare af mænd frygter vi (jeg); det skete lidt for — det regner

jeg for langt herligere — , selve goden fra Vatsfjord flygtede ud på søen.

'i. Eigub åbekt mægi, sem orovitr stillir Hleioar gat foroum; 6JQfhu&r

gefsk jafnan illa = I har et lignende svogerskab, som det, den ordkloge

Lejrekonge [Rolv krake] fordum fik; uretfærdighed avler altid ondt.

[S.] 1. Nu har vi erfaret nordfra, at Hall Kleppjarnson er falden;

ravnen opnår bytte ved det; mændene nærer fjendskab istedenfor at

stræbe efter lykken; der er det nu forbi med mangen en Ofjordings støtte;

den modige tapre kriger faldt.



STURLA — SIGVATR - GUBMUNDR 55

Gudmundr Svertingsson.

Islandsk skjald, 13. årh.

Hrafnsdråpa (o. 1213).

1. Svi5r braut sinni ooru DQlhnekkjandi af blakki

sundr menbroti grundar, blås vandar Tomåsi;

brast glymfjoturr Gizka, sokrennir bjo sina

garb, fyr knarrar bar5i, subr drengiligr lengra

åbr vebrlostinn vestan for, sem fyrbar heyra,

veggondr framir seggir fæti syl at bæta.

(mebr stigu glatt af græbi

grund) vib Noreg bundu 3. Ferb kom fleina ryrir

framm, jokeyris Glamnia

2. Getk Jpess 's gekk at liita lyor så storma striba

gebfastr enum helgasta stund, til Jakobs fundar.

2. ..Den herlige kriger — jeg digter et vers — bød mig ikke til

drikkelag,'
1 sagde Folske; „krigeren lod mig gå helt sulten bort; jeg må

vælge Hels meget hårde disk (hungeren, dø af sult)."

[G.J 1. SviQr menbroti braut ooru siuni grundar gar5 sundr; — glymfjoturr

Gizka brast fyr baroi knarrar — å5r framir seggir bundu veftrlostinn veggondr

vestan vi5 Noreg; me5r stigu glatt grund af græSi = Den kloge mand
furede anden gang havet, — bølgen brødes foran skibets stavn — , for de

dygtige mænd fortøjede det stormslåede vestfrakommende skib ved Norge;

mændene gik glade i land af søen.

2. Getk bess. 's gebfastr bollmekkjandi gekk af blakki blås vandaral

liila enum belgasta Tomåsi; drengiligr sokrennir bjo sina for lengra subr

fæti at bæta spl, sem fyroar heyra = Jeg omtaler det, at den standhaftige

syndbryder gik i land af skibet for at vise den hellige Tomas [Becket]

sin ærefrygt; den mandige, som vilde befri sig for synd, beredte sin rejse

længere mod syd tilfods for at frelse sin sjæl, som mændene [her]

kan hore.

'). Fleina ryrir kom fe ro fra min lil fundar Jakobs; lyor glamma jokeyr-

is så storma striba stund = Krigeren fuldførte sin rejse til St. Jacob; so-

farerens mænd måtte mærke stærke storme en tidlang.
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4. Solti Hrafn at hitta

hoggusårr af fåri

ma5r eoa meiddr at p5ru

margr hinns jmrfti bjargar;

liven- gekk hodda støkkvir

heill (segik å pvi deili)

Ions ok leystr fra meinuni

leygvarbanda or gar5i.

6. Foraosvanda hykk fundu

(fyrirsagnir gråtit) bragna,

pj65 vas på vio leioi

preytin segls at neyta;

blått vas of bor5 at lita

brekafall vega alla,

bræddr ]?ars byrum ruddi

barojor, ok skergarba.

5. Guomundr bau5 enn go&i

(getk jafnan pess) Hrafni,

si5 man at enda 65ar,

utfero me5 sér, liita;

farar leizk flotna styri

fallinn bezt meo gllu

geira ve5rs til gobrar

gjob-nistir forvistu.

7. Gekk å græois blakki

greppr of nott vib otta,

Hramn varb, sem getk, gumnum
gagnsmaor, til leibsagnar;

heggr fekk hvpru tveggja

hauktorgs vita borgit

(syloi segl ok bul5i

svol hronn) skipi ok 1119111111111.

4. Margr ma5r, hoggusårr af fåri, eoa meiddr at o5ru, hinns purfti

bjargar, sotti at hitta Hrafn; hverr hodda støkkvir gekk heill ok leystr

fra meinuni or gar5i Ions leygvaroanda; segik deili å pvi = Mangen en

mand, lidende af en farlig sygdom eller på andre måder kvæstet, som
trængte til hjælp, begav sig til Bavn; enhver mand forlod sund og hel-

bredet for sine men den rige mands gård; jeg fortæller rigtig herom.

5. GuSmundr enn g65i bauo Hrafni utferQ me5 sér; getk jafnan bess

;

si5 man liita at enda 6Sar; flotna styri leizk geira veQrs gjoonistir meo ollu

bezt fallinn farar Ml go&rar forvistu = Den gode Gudmund bød Ravn at

rejse med sig; jeg omtaler det ofte; sent vil digtets ende komme; mænd-
enes styrer syntes at krigeren [Ravn] egnede sig i alle henseender bedst

til rejsen til ledelse.

6. Hykk bragna fundu foraosvanda; fyrirsagnir praut; pj65 vas på
preytin at neyta segls vio lei5i; blått brekafall vas at lita alla vega of horo

ok skergaroa, bars bræddr barojor ruddi borum = Jeg ved. at mændene
dér kom i farlig vanskelighed ; styrelsen svigtede; mandskabet anstrængte

sig kraftig med at benytte sejlet under stormen; de blå hoje bølger var

allevegne at se ombord og skærgårdene, hvor det begede skib slog bølg-

erne til side.

7. Greppr gekk of nott å grædis blakki lil leiosagnar vi5 otta; Hramn
var5 gumnum gagnsmaor, sem getk; heggr hauktorgs vita fekk borgit

hvpru tveggja, skipi ok monnum; segl syloi ok svol hronn buloi = Manden
gik om natten på skibet til at styre det tinder (de andres) frygt; Ravn
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8. Rymgæois varo råoa

randar hots at njota

vitr, å5r vigslu gæti,

vegsmabr, nåit saori;

kjolrennir for kanna

kynfri&r at pat sioan,

tru pas toksk nie5 lySum

tryggo, Håleygja byggoir.

9. Hverr gekk hyrjar pverrir

hotlda brjot at moti,

hrings es heim kom sløngvir,

haukstrandar fagnandi,

en menfergir morgum
motrunn fromum spjota

(æ sé øfri skyjum

okvalor) gjafar valSi.

10. Opokki preifsk ekka

andærligum blandinn;

fjon grøri ljotlig ljona

(lioak fått of pat) miblum;

beittr vas bragna sættir

(brandél prifusk) vélum;

st65 panns styrSi lyoum

stolaherr skgrung errinn.

11. Bau5 til fribkaups frooum

folkpry5andi lybum

(hann bab sveit fyr sinni

snjallri) einn at falla.

blev til hjælp for mændene, som jeg fortæller ; han fik bjærget hægge dele,

skibet og mandskabet; sejlet var stivt af frost og den kolde bølge bruste.

8. Vitr vegsmaor var5 at njota hots råoa randar rymgæois, åor gæti

nåit saori vigsln; kynfrior kjolrennir to.- si5an at bat kanna Håleygja

byggQir, |)ås tru tryggo toksk meo lySum — Den vise hoje mand måtte i

hoj grad benytte sig af krigerens råd, for han fik den sande indvielse;

den ætstore søfarer rejste derpå sidenefter for at besøge Håløgernes bygder,

da pålidelig sikkerhed herskede mellem mændene.

9. Hverr haukstrandar hyrjar pverrir gekk fagnandi at mol i hodda
brjot, es hrings sløngvir kom heim; en menfergir valoi gjafar morgum from-

um spjota motrunn; æ sé okvaldr øfri skyjum = Enhver mand gik imod
den gavmilde mand, da han kom hjem, for at ønske ham velkommen;
men den gavmilde mand gav mangen en dygtig kriger gaver; altid være
han upint ovenover skyerne (i himlen).

10. Opokki preifsk blandinn andærligum ekka ; ljotlig fjon grøri miol-

nm ljona; liSak fait of pat; bragna sættir vas beittr vélum ; brande) prifusk;

stolaherr stoo errinn skoning, panns styrbi lySum = Uvilje trivedes blandet

med fjendsk bitterhed; hæsligt had voksede imellem mændene; derom taler

jeg lidet; mændenes forliger blev genstand for svig; kampen trivedes; en

hær, der rejste i al hemmelighed, overraskede den raske helt, som styrede

mændene.

11. FolkpryOandi bauo al falla einn til fribkaups fréoum lySum; hann
baS fyr sinni snjallri sveit = Mændenes uddanner tilbød at lade sit liv
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Tannr Bjarnason.

Islænder, 13. årh.

Lausavisa (1214).

Upp hafa eigi hepnir olusk ekki dåla,

ullstaks bobar vaxit allr fylgir peim gal li,

fimm ok fullir vamma opt 's å gumna giptu

tleinveors å bæ einum; — — — —

Åmundi Årnason.

Islænder (tømrer), 13. årh.

Lausavisur.

1. Lopt eflir goS giptu dyrr magni prif Pén\

(gengr fæst af pvi) hæstri; pengill hofu5engla.

kænn stybr krapti sinum

Ketils lån jofurr måna; 2-3 sammenhørende vers.

æztr lér ævi beztrar 2. Ré5 grams laga greioir.

alls drottinn per Halla; goo vas stjern of pjoSum,

alene for at købe til de kyndige mænd fred (liv); han bad for sin mod-
ige skare.

[T.]. Ullstaks booar fimm hafa vaxit upp å einum bæ, eigi hepnir

fleinveQrs ok fullir vamma; olusk ekki dåla....; allr galli fylgir peim; opt

's . . . a giptu gumna = Fem mænd har vokset op på én gård, lidet heldige

i kamp og fulde af udyder ; de opfedtes ikke helt. . ; enhver lyde klæber

ved dem; ofte er der (mangel) ved mændenes lykke.

[A.] 1. Gud styrker Lopt med den hojeste lykke; deri mangler intet;

månens vise konge støtter Ketils lykke med sin kraft; altets hojeste herre

giver dig, Halla, det bedste liv; gid hovedenglenes herlige konge vilde

styrke Toras trivsel.

2. Enn snotri greioir laga solar grams réo byskups-stéli sextån vetr;

god vas stjern of pjéoum; nu 's målsnjallr meinhonnudr. manna kalladr

heSan; Påll komi fljott i fullan trio meo himna drotni = Den kloge ud-

lægger af guds lov styrede bispesædet i 16 år; hans styrelse af folket var

god; nu er den veltalende, der bødede på mændenes mén, bortkaldt her-

fra; gid Paul måtte hurtig komme i fuld fred hos himlens herre.
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sextån vetr enn snotri

solar byskups-stoli

;

nu 's meinbonnuSr manna
målsnjallr heoan kallaftr;

komi Påll i fri& fulian

fljott meo himna drotni.

3. Då5hittir gat drottins

dyrgeSr logum styra,

sitt bjo sannvinr rétta,

sextån vetr, til betra;

hyggjum hitt at (seggja)

hjalprikum vel likar

(gagn vann af hug hreinum)

hans onn gooi ok monnum.

4. Ly5r å allr fyr eybi

ormsætrs vio gob mætan,

peims geroi fri5 fyr5a,

farsælum vel mæla;

bænum brått at skini

bliogeSr hofu5feora

panns yta bpl bætir

byskup orr me5 kora.

5 (1226). Sitt ré5 selja

sandauoigt land

fullsvibr Flosi

fuss Dufgusi;

nu hefr keypta

kvalråor fala

geirs glymstærir

glaor Baugstabi.

3. Dyrge5r dåShittir gat styra logum drottins sextån vetr; sannvinr

rétta bjo sitt til betra; hyggjum hitt, at hans onn likar vel hjalprikum

go5i ok monnum ; vann gagn seggja af hreinum hug = Den herligsindede

dådfuldbyrder styrede guds lov i 16 år; rettens sande ven beredte sig et

bedre hjem; jeg tror, at hans gærning behager vel den hjælprige gud og

mennesker ; han arbejdede for mændenes vel af rent sind.

4. Allr lyor å mæla vel fyr farsælum ey5i ormsætrs, peims ger5i frid

fyrSa, vi5 mætan goft; bænum panns bætir bol yta, at bliogeor byskup orr

skini brått me5 kora hofubfeSra = Alle mænd bor bede for den lykkelige

mand, som gjorde fred blandt mænd, lios den herlige gud; lad os bede

ham, som frelser menneskene fra synd, at vor blide biskop snart må
skinne blandt hovedfædrenes kore.

5. Den fuldkloge Flose solgte sit sandrige land heller end gærne til

Dufgus; nu har den vaklende kriger glad købt Bøgstad, der var tilsalgs.
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Loptr Pålsson.

Islandsk hovding, d. 1261.

Lausavisa (folkevisevers?; 1221).

Hér feit Gryla ok hefr å sér

i garb ofan hala fimtån.

Brandr.

Islænder, 13. årh.

Lausavisa (1222).

Varizk hefr Eyjolfr grum å5r ut i sker skreytir

orfengr niu lengi skorbublakks enn rakki,

(fræg 's or5in su) fura brjotr, me5 benjar heitar,

fleyvangs i Grimseyju, brynflagoa, par lag&isk.

Snorri Sturluson.

Islandsk hovding og skjald, 1178—1241.

1. En drape om Skule jarl (1218—19).

(Stev). HarSmulabr var Skuli

rambliks framast miklu

gnaphjarls skapabr jarla.

[Loptr]. Her kommer Gryla ovenfra til huse, og har på sig 15 haler.

[BramlrJ. Qrfengr Eyjolfr hefr varizk leugi niu fleyvangs fura prum i

Grimseyju — sti [vorn] 's oroin fræg — å5r enn rakki skreytir skorou

blakks lairSisk par meo heitar benjar ut i sker. brynflagoa brjotr = Den
raske Eyjolf værgede sig længe mod ni mænd på Grimso — det forsvar er

blevet beromt — , indtil den modige mand svømmede dér med sine varme
sår ud i et skær. kriger.

[Sn.] 1. Skuli, haromulaor gnaphjarls rambliks, var skapaSr miklu framast

jarla = Skule, hård mod guldet, blev skabt som den ypperste af jarler.
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2. Håttatal

1. Lætr, sås Håkun heitir,

(hann rekkir lio) bannat,

[jor5 kann frelsa] fyrbum

fri&rofs [konungr] ofsa;

sjalfr ræ5r alt ok Elfar,

ungr stillir så, milli

(gramr å gipt at fremri)

Gandvikr, jofurr, landi.

2 (hent). Fellr of fura stilli

fleinbraks, limu axla,

Ham5is fang, jpars hringum

hylr ættstuoill skylja:

holt felr Hildigelti

heila bæs, ok deilir

(1222—23).

gulls i gel mis stalli

gunnseib, skorungr, reioir.

3 (rekit). Ulfs båga ven* ægis

itr båls hati mplu;

sett eru bor5 fyr bratta

bnin Mims vinar runu;

orms vå5a kann eiou

allvaldr gofugr halda;

menstrioir, njot moour
mellu dolgs til elli.

4 (sannkent). Stinn spr jproask

storum
j

sterk egg frpmum seggjum

2, 1. Sås heitir Hakon lætr bannat fyrSum fri5rofs ofsa; hann rekkir

lio; konungr kann frelsa jyro; jofurr. så ungr stillir, ræor sjalfr landi alt

milli Gandvikr ok Elfar; gramr å g'ipt al fremri = Han, som hedder Hå-
kon, forbyder mændene overmodigt fredsbrud; han opmuntrer skaren;
kongen forstår at frelse sit land; fyrsten, den unge konge, råder selv over

landet alt imellem Det hvide hav og Elven; fyrstens lykke er så meget
storre-

2. Hamois fang fellr of stilli fleinbraks fiira, bars ættstuSill Skylja hylr

axla limu hringum; skorungr felr heila hæs holt Hildigelti ok deilir gulls

reioir gunnseio i gelmis stalli = Brynjen falder ned over krigeren, hvor
Skyles ætling dækker armene med ringe (brynjens); den kraftige konge
dækker hovedet med hjælmen og den gavmilde fyrste svinger sværdet i

hånden.

3. Itr hati ægis hals verr molu ulfs båga; sett eru by-ro fyr bratta brun
runu Mims vinar, gofugr allvaldr kann halda ei5u orms vå5a; menstrioir,

njol moour mellu dolgs til elli = Den herlige gavmilde fyrste værger
landet; stavne er satte foran det stejle lands kant; den gæve konge for-

står at fastholde landet; gavmilde mand, nyd (besiddelsen af) landet til

din alderdom.

4. Stinn syr broask storum; sterk egg skerr hvast trauslar hlifar

IVymiim seggjum; hår gramr lilir fratnla; hverr drengr litar haroa hrein

BverS; gofugr bengill unir bjartr snoru hjarta; itr rynd furask undrum =
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hvast skerr hlifar traustar,

hår gramr lifir framla;

hrein sverS litar harSa

hverr drengr, gomgr pengill,

itr rond furask undrum,

unir bjartr snoru hjarta.

ott ferr rogs or réttum

ramsnåkr fetilhamsi;

linnr knå sver5a sennu

sveita bekks at leita,

ormr pyrr vals at varmri

viggjoll sefa stigu.

5 (studningar). 05har5a spyrk

ey&a

egg fuUhvotum seggjum;

då5rokkum veldr dau5a

dreng ofrhugaftr pengill;

hamdgkkum fær Hlakkar

hauk munnroba aukinn,

veghræsinn spyrk visa,

valdr ognporinn skjaldar.

7 (oddhent). Hjalms fylli spekr

hilmir

hvatr Vindhlés skatna,

hann knå hjorvi punnum
hræs pjoSår ræsa;

ygr hilmir lætr eiga

gid dreyrfå skjold u,

styrs ry5r stillir hersum

sterkr jårngrå serki.

6 (nygprvingar). Svior lætr

soknar na&ra

sliftrbraut jofurr skriba,

8 (oddhent). Klofinn spyr ek

hjalm fyrir hilmis

hjarar egg, duga seggir;

Stive sår tiltager stærkt; den stærke æg skærer hvast de stærke skjolde

for de dygtige mænd, den høje konge fører et ypperligt liv, enhver mand
rødfarver de meget blanke sværd; den gæve konge er strålende i besiddelse

af et rask hjærte; det herlige skjold splittes forfærdelig.

5. Spyrk 65har5a egg eyoa fullhvotum seggjum; ofrhugaor bengill

veldr dåorokkum dreng dauoa; ognporinn valdr skjaldar fær aukinn muim-
ro5a hamdpkkum Hlakkar hauk; spyrk visa veghræsinn = Jeg hører, at

den rasende hårde æg tilintetgør de fuldkække krigere; den meget modige

konge volder den dådkraftige mand døden; den kampdjærve kriger for-

øger rødheden om den hamsorte ravns mund; jeg erfarer at kongen er

hoj ved sin hæder.

6. Svi5r jofurr lætr soknar naora skrioa sliorbraut: rogs ramsnåkr

ferr ott or réttum fetilhamsi; sveroa sennu linnr knå at leita sveita bekks;

vals ormr pyrr sefa stigu at varmri viggjoll = Den kloge fyrste lader

sværdene fare ud af skeden; sværdet farer rask ud af den lige skede;

sværdet søger blodstrommen: sværdet jager igennem brystet til det varme
blod.

7. Hvatr hilmir spekr skatna hjalms fylli Vindhlés; hann knå ræsa

JHinnum hjorvi hræs bjéoar; ygr hilmir lætr old eiga dreyrfå skjoldu;

sterkr stillir ryor hersum jårngrå slyis serki — Den raske fyrste stiller
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JDvi eru heldr, jpar er skekr

skjpldu,

skafin sverS lituo ferbar;

bila muna gramr Jdo at gumna
gular ritr nåi lita,

draga |>orir hann yfir hreinna

hvatan brand j^rpmu randa.

9 (sextdnmcelt). Vex ion,

vellir roona,

verpr lind, J^rimu snerpir,

fæsk gagn, fylkir eignask,

fair hitnar, sezk vitnir;

skekr rond, skildir bendask,

skelfr askr, grioum raskar,

brandr gellr, brynjur sundrask,

braka spjor, litask prvar.

10 (åttmælt). Joro verr siklingr

sveroum,

sundr rjufa spjor undir,

lind skerr i styr steinoa.

støkkr hauss af bol lausum,

falla folk å velli,

fremr raildr jofurr hildi,

egg bitr å lim lyti,

liggr skor sni5in hjorvi.

1

1

(fjordungalok). Yskelfir kann

ulfum

auomildr bua gildi;

lætr gylbis kyn gåti

gunnsnarr una harri;

fær gotna vinr vitni

valbjor afar storan;

mændene med sværdet; han sætter blodstrommen i bevægelse med de

tynde sværd; den frygtelige konge lader mændene have blodige skjolde,

den stærke fyrste rødfarver de jærngrå brynjer for herserne.

8. Ek spyr hjalm klofinn fyrir hjarar egg hilmis; seggir duga; pvi

eru skafin svero ferbar heldr lilu5, par er skjoldu skekr; gramr muna bila,

po at nåi lita gular ritr gumna; hann porir draga hvatan brand yfir promu
hreinna randa = Jeg erfarer, at hjælme kløves for kongens sværdsæg

;

krigerne er modige; derfor er mændenes blanke sværd stærkt rødfar vede,

hvor skjoldene rystes; kongen vil ikke svigte, fordi han ser mændenes
gule skjolde; han vover at trække det hvasse sværd over de skinnende

skjoldes rande.

9. Arbejdet tiltager; marken rødnes; skjoldet stødes; kampen vokser;

sejr vindes; kongen tilfalder den; spydrøret varmes; ulven mættes; skjoldet

rystes; skjoldene bojes, spydet skælver, freden brydes; klingen runger,

brynjerne flænges; spærene brager, pilene blodfarves.

10. Fyrsten værger landet med sværdene; spydene frembringer gab-

ende sår; det malede skjold skæres i kampen; hovedet springer af den ad-

skilte krop; mændene falder på slagmarken; den gavmilde konge kæmper;
æggen skambider læggene; hovedet ligger (på jorden) afskåret ved sværdet.

11. Auomildr yskelfir kann bua ulfum gildi; gunnsnarr harri lætr gylois

cyn una gåti; gotna vinr lær vitni afar storan valbjor; vargr ter bergja
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vargr tér or ben bergja

bloodrykk ok gryn rjoba.

12 (stælt). Håkun veldr ok

hpltJum,

harSrpSum guo jaroar

tyggja lér meo tiri,

teitr pjobkonungs heiti;

vald å vibrar foldar,

vindræfrs jofurr gæfu

oblingi skop ungum,

orlyndr skati gorla.

13 (hjdstælt). Manndyrbir få

mærbar,

mæt gid, lira gæti,

lytr aubgjafa itriim

q11. Slob sær of f'jgllum.

Rj 65ven di Is gatk randa

ræki-Njprb at sækja.

hæf ferb var su harba,

heim. Skaut jorb or geima.

14 (langlokum i. Håkun ræbr

meb heiban,

hefr drengja vinr fengit

(lond verr bublungr brandi

breibfeld) niikit veldi;

rogleiks nåir riki

remmi-Tyr at styra

(old fagnar pvi) eignu.

orbrom konungdomi.

bloSdrykk or hen ok rjooa gron = Den gavmilde kriger forstår at berede

ulvene drikkelag; den kampraske fyrste lader ulveslægten frydes ved

foden; mændenes ven giver ulven overflod af blod ; ulven drikker blod af

såret og rodfarver kæben.

12. Håkun veldr teitr heiti bj65konuugs ok holSum; gud lér haiorpo-

iiiii tyggja jar&ar meo tiri; orlyndr skati å gorla vald viorar foldar; vind-

ræfrs jofurr skop ungum oolingi gæfu = Hakon besidder glad en folke-

konges navn og mændene; gud giver den rådkraftige fyrste landet med
ære; den raske fyrste har et fuldstændigt herredomme over det vide land;

gud gav den unge fyrste lykke.

13. Manndyrbir få fira ga'ti mæroar; oli mæt old lytr itrum auOgjafa.

Sær stod of fjolliim. Gatk at sækja lieim randa rj65veudils ræki-Njor5; su

fero var harda hæf. Jord skaut or geima = Mands dyder skaffer mænd-
enes beskytter lov; hele den udmærkede befolkning bojer sig for den her-

lige gavmilde fyrste. Havet stod ovenover fjældene. Jeg besøgte krigeren:

den rejse var såre god. Jorden dukkede op af havet.

14. Håkun ræ&r konungdomi meo heidan ordrom ; drengja vinr hefr

fengit mikit veldi; bublungr verr breiofeld lond brandi; rogleiks remmi-Tyr
nåir at styra eignu riki; old fagnar bvi = Håkon råder over konge-

dihnmet med strålende ry; mændenes ven har fåt et stort rige; fyrsten

værger det vidtstrakte land med sværdet; krigeren styrer sit eget konge-

rige; mændene er glade ved det.

15. Peim es fadir hans ålti råda å&r ok vas faldinn grimu gjaldseibs

grundar; droit man enn pal; gunnhætlir knå styra grytlu budlunga setri;
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15 (tiltekit). Peim es grundar

grimu

gjaldseiSs ok vas faldinn

(drott man enn pat) åtti

å5r hans faSir råoa;

gunnhættir knå gryttn

(gramr byr of prek) styra,

stort ræbr hann en hjarta

hvetr, buolunga setri.

17 (refhvprf). Siks glooar verr

sækir

slétt skar5 hafi jaroar,

hlifgranda rekr hendir

heit kold loga oldu;

fljott vålkat skilr fylkir

fri51æ, roouls sævar

rånsiS ræsir stoSvar

reiSr, glaor, fromum meiSum.

16 (drpgur). Setr of visa vitran

vigdrott, en par hniga,

(yr dregsk) vi5 skotskurum

skjaldborg, i grås aldir;

våpnrjobr stikar vioa,

vellbrjotr å log, spjotum,

pryngr at sverba songvi,

soknharbr promu jaroar.

18. B165 fremr, hlokk at håbisk

heldr slitnar dul, vitni;

skjoldr, en skatnar foldir.

skelfr haror, taka varoa;

lal lætr of her hvitan

hollr gramr rekinn framban;

en tyggja sonr, seggjum,

svalr brandr, dugir, grandar.

hann ræ5r stort en hjarta hvetr; gramr byr of prek = Det [kongerige, se

slutn. af foreg, v.], som hans fader tidligere havde at herske over, han
som bar skrækkehjælmen ; folk husker det endnu; krigeren styrer det

klippefulde fyrstesæde; han tager store beslutninger, og hjærtet ægger ham
dertil; fyrsten besidder en stor kraft.

16 Vigdrott setr skjaldborg of vitran visa vid skotskurum; en bar

hniga aldir i grås; yr dregsk; soknharor våpnrjoor stikar vioa promu jarSar

spjotum; vellbrjotr pryngr å log at sveroa songvi = Krigerne danner en

skjoldborg omkring den kloge fyrste mod skudbygerne, men der segner

mændene til jorden; buen spændes; den kampkraftige kriger omgiver lan-

dets vide kyster med spyd; den gavmilde farer ud på søen til kamp.

17. Siks gl63ar sækir verr skare jaroar hafi slétt; hendir oldu loga

rekr kold heit hlifgranda; gla5r fylkir skilr friolæ fljétt vålkat; reiSr ræsir

sloovar fromum sævar roouls meioum rånsio = Kongen værger Fjordene,

jævnede af havet; gulduddeleren straffer kolde trusler med sværdet; den
glade konge fornemmer det overilede fredsbrud; den vrede fyrste stanser

de frække mænds røverfærd.

18. B165 fremr vitni; heldr slitnar dul, at hlokk håoisk; haror skjoldr

skelfr, en skatnar taka varSa foldir; hollr gramr lætr hvitan rekinn fal

framdan of her; svalr brandr grandar seggjum, en tyggja sonr dugir =
Blodet fremmer ulven; i hoj grad bliver det tydeligt, at kampen holdtes;
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19. Segl skekr of hlyn, Huglar,

(hvast drifa skip) rasta,

en foll, of gram, gylli

grunn (djup) hata unna;

né Rpn vior hafhreinum

hyraust, skapar flaustum,

hrpnn fyr hufi punnum
heil klofnar, frib, deilu.

20. Hélir hlyr at ståli,

hafit fellr, en svitr pelli

(ferb dvøl firrisk) haroa

framm mot lagar glammi;

vindr réttr våbir bendir,

vefr rekr å li af snekkjur,

ve5r by rr, visa iojur,

varar fysir skip, lysa.

21. Lung fråk ly5a pengils,

lp reis of skut, geisa,

en svpr<5 of her herba;

hljop stoo und gram R65a;

pj65 fær bungra skeiSa

brpng rum skipat longum,

stpl lætr styrjar deilir

stinn kløkk i mar søkkva.

det hårde skjold ryster; men mændene begynder at værge landet; den

hulde konge lader det lyse, guldprydede spyd(rør) drevet frem over mænd-
ene; det kølige sværd dræber mændene, men fyrstens son viser sit mod.

19. Segl skekr of rasta hlyn of gram; skip djup drifa hvast, en grunn-

foll Huglar hata unna gylli; né vior håraust Rpn hafhreinum frio; skapar

flauslum deilu; heil hronn klofnar fyr punnum hufi = Sejlet ryster over

skibet over kongen, de dybe skibe farer hurtig afsted; men Hugls grunde

hader skibet; ikke giver den larmende Ran skibene fred, men skaber dem
ufred; den hele bølge kløves for den tynde stavn.

20. Hlyr hélir at ståli, en pelli svifr haroa framm mot lagar glainmi;

hafit fellr, ferfj firrisk dvol; réttr vindr hendir våoir; vefr rekr snekkjur

å haf, ve5r pyrr. skip fysir varar; iojur lysa visa = Stavnen belægges

med rim lige til stålet, men (idet) skibet svæver kraftig fremad mod den

brusende bølge; det hævede (skib) falder og mændene undgår ophold; den

lige vind udfolder sejlene; sejlet driver skibene ud på havet; stormen suser

og skibet vil gærne i havn; kongens handlinger vidner om ham.

21. Fråk lung ly5a pengils geisa, en svoro heroa of her; lp reis of

skut; Rooa st65 hljop und gram; pjo5 fær longum skipat prong rum pungra

skeiSa; styrjar deilir la>tr sliun stpl søkkva klokk i mar = Jeg har hørt,

at mændenes fyrstes skib for frem, og at tovene strammedes over hæren;

bølgen rejste sig op over stavnen; skibet løb under kongen; mændene be-

sætter hyppig de tunge skibes snævre rum; krigeren lader de stive stavne

synke (duve) bojelige i havet.

22. Himinglæva strykr hyvar piljur; sog skilja hronn; ljolr lægir v il I

hrjota logstiga fagrdrasil ; lysheims eisa nåir ljoma of hlioum gram; kold
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22. Himinglæva strykr høvar,

hronn skilja sog, piljur;

logstiga vill lægir

ljotr fagrdrasil brjota;

lysheims nåir ljoma

(libr år) of gram bliSum,

uor rekkir kjol kløkkvan

køld, eisa, far geisar.

23 (refhvarfabrodir). Firrisk

hønd meo harra

hlumr, lior vetr af sumri,

en flaust vi5 lpg Lista

long taka hvilo at gpngu;

ol mæ5ir li5 lyoa,

létt skipask holl, et rétta,

en skpl at gjpf gola

gulls svifr, tom, en fulla.

24 (dunhenda). Hreintjprnum

gleor horna,

horn nåir litt at porna,

mjp5r hegnir bol bragna,

bragningr skipa sagnir;

folkhomlu gefr framla

framlyndr viSum gamlar,

hinn es heldr fyr skot skjøldum,

skjpldungr hunangs-pldur.

25 (tilsagt). Rpst gefr oolingr

ja star,

ol viroik svå, firoum;

ppgn fellir brim bragna,

bjor forn es pat, horna;

måls kann mildingr heilsu,

mjpbr heitir svå, veita;

strugs kømr i val veiga,

vin kallak pat, galli.

u5r rekkir kløkkvan kjol; far geisar, ar lior = Bølgen pisker de hoje bænke;

kølen splitter bølgen; den hæslige sø vil bryde det smukke skib; guldet

funkler over den blide konge; den kolde bølge gor den bløde køl stærk;

skibet farer afsted, året går.

23. Hlumr firrisk hond meo harra; vetr lior af sumri; en long flaust

laka hvilo at gongu vi5 log Lista; ol et rétta mæoir lid lyoa; tom holl

skipask létt, en en fulla gulls skpl svifr gola at gjof= Åretaget savner hånd
hos kongen(s mænd); vinteren går efter sommeren ; men, de lange skibe

tager hvile efter rejsen ved Listes hav; det gode øl sløver mændenes skare;

den tomme hal fyldes let; men den fulde guldskål svæver behagelig som
skænk.

24. Bragningr gle5r skipa sagnir horna hreintjornum; horn nåir litt at

porna, mjo&r hegnir hpl bragna; framlyndr skjoldungt*, hinn es heldr skjold-

um fyr skot. gefr framla folkhomlu vioum gamlar huuangs pldur = Fyrsten

glæder mandskabet med det rene øl; hornet får ikke tid til at torres;

mjoden fjærner mændenes onde; den udmærkede konge, som holder skjolde

mod skud, giver i fremragende grad krigerne gammel honningdrik.

2.r». Qolingr gefr firoum jastar rost; ol viroik svå; horna brim fellir

]>ogn bragna; bjor fornespat; mildingr kann veita måls heilsu; mjoor heitir

svå; strugs galli kømr i val veiga: vin kallak }>at -= Fyrsten giver mændene
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20 (ordskvidu-hdttr). Fuss brytr

fylkir eisu

fens; bregbr hond å venju;

ranhegnir gefr Rinar

rpf; spyrr ætt at jpfram;

mjøk tru ir ræsir rekka

raun; sér gjøf til launa;

råb å lofbungr lyba

lengr; vex hverr af gengi.

27 (alags-hdttr). Iskalda skark

øldu

eik, vas sub en bleika

reynd, til ræsis fundar

riks; emk kubr at sliku;

brjotr på hersis heiti

hått, dugir sæmb at våtla.

aubs af jarla prybi

itrs; vasa siglt til li tiis.

28 (tviskelft). Vandbaugs veitti

sendir

vigrakkr, en gjpf pakkak

skjaldbraks Skylja mildum,

skipreibu mér, heiba;

fann næst fylkir unna

fgl dyr at gjpf styri

stålhreins; styrjar deilis

storlæti sak mæta.

gærstrommen', øl vurderer jeg så; hornenes brænding fælder mændenes
tavshed: det er gammelt øl; fyrsten ved at give talens helse; mjod hedder

så; hovmodets skade kommer blandt udsøgte drikke; vin kalder jeg det.

26. Eylkir brytr fuss fens eisu; hond bregor å venju; ranhegnir gefr Rinar

rof; ætt spyrr at jofrum; mJQk truir ræsir raun rekka; gjof sér til launa;

lofSungr å lengr råo lyoa ; hverr vex af gengi = Kongen bryder heller end

gerne guldet; hånden slipper ikke sin vane; ranstrafferen giver gnid:

man sporger om kongerfs færd); i hoj grad stoler fyrsten på mændenes
prøve; gave vænter gengæld; fyrsten har fremdeles rådighed over mænd-
ene: enhver vokser ved sit følge.

27. Skark iskalda oldu eik til fundar riks ræsis: en bleika su5 var

reynd; emk kuor at sliku; brjotr itrs auos på halt hersis heiti at jarla pryfti;

dugir at vatta sæino; vasa siglt til lilils = Jeg skar den iskolde bølge med
skibet til møde med den mægtige konge; det blege skib blev prøvet; jeg er

bekendt for det; jeg modtog det hoje herse-navn af jarlernes pryder; det

er rigtigt at vidne om hæderen; jeg sejlede ikke forgæves.

28. Vigrakkr vandbaugs sendir veitti mér skipreibu. en pakkak skjald-

braks milduin skylja heiSa gjof; fylkir fann næst unna dyr fol at gjof styri

stålhreins; sak mæta storlæti styrjar deilis = Den kampmodige kriger gav
mig en skibrede, men jeg takker den krigerske fyrste for den prægtige

gave; dernæst skænkede kongen skibstyreren (mig) et skib; jeg så krigerens

herlige gavmildhed.

29. Mank nyrum hilmi tvær otvistar heims vislir: hlaulk at silja å

samt fémildum seimgildi; fylkir gaf fuss fleinslyri margdyrar hnossir;
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29 (detthendr hdttr). Tvær
mank hiJmi hyrum

heims vistir otvistar,

hlautk å-samt at sitja

seimgildi fémildum;

fuss gaf fylkir hnossir

fleinstyri margdyrar;

hollr vas hersa stilli

hoddspennir fjojmennum.

30 (draugshdttr). foU biSk

hilmis hylli

halda grænna skjalda;

askr beio af pvi proska

pilju Hrungnis ilja;

vigfoldar njot valdi

vandar niargra landa.

(nytr vast oss) til ilrar

elli (dolga fellir).

(Annal kvæ8i)

31 (bragar-bot) . Ståls dynblakka

støkkvi

stinngeos samir minnask,

ålms bifsoeki aukum
Yggs feng, å lof pengils;

odds blåferla jarli

ørbrjot né skal prjota,

Hårs saltunnu hrannir

hrærura, 65 at stæra.

32 (ridhendur). El preifsk

skarpt of Skula

skys snarvinda lindar,

egg var5 hvpss i liQggum

hræs dynbrunnum runnin

;

seimpreytir bjo sveita

snjallr ilstafna hrafni,

Påll varb und fit falla

framm pråbarni arnar.

hoddspennir vas hollr fjolmennum hersa stilli = Jeg husker to glade vinter-

ophold hos den muntre konge; jeg opnåde at sidde bænket hos den gav-

milde fyrste; kongen gav villig udmærkede kostbarheder til krigeren (mig);

jeg var venlig stemt mod hersernes fyrste med den talrige hird-

30. Bi5k poll grænna skjalda halda hylli hilmis; askr Hrungnis ilja

{tilju bei5 proska af pvi; vigfoldar vandar valdi, njot niargra landa til itrar

elli; nytr vast oss, dolga fellir = Jeg ønsker, at krigeren (jeg) må bevare

kongens gunst; krigeren (jeg) fik trivsel af den; kriger, nyd (herredomniet

over) mange lande til en herlig alderdom; du var os huld, fjenders

banemand.

31. Ståls dynblakka stokkvi samir minnask å lof stinngeos pengils;

aukum Yg^s feng alms bifsæki; né skal odds blåferla orbrjot prjota at

stæra 68 jarli; broerum hrannir Hårs saltunnu = iSofareren (mig) sommer
det sig at mindes at lovprise den modige fyrste; jeg vil digte om krigeren;

krigeren (jeg) skal ikke svigte med at digte et kvad om jarlen; jeg vil

sætte sangen i bevægelse.

32. Skarpt él lindar snarvinda skys preifsk of Skula; hvoss egg van")

runnin hræs dynbrunnum i hoggum; snjallr seimpreytir bjo hrafni ilstafna

sveita; Påll varO falla framm und fit pråbarni arnar = En hård kamp
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33 (veggjat). Lifs varb ran at

raunum

(reib sverb) skapat mjpk ferbum;

støng 65 pratt å pingi

pjobsterk, libu framm merki;

hraub, of hilmis brobur,

hvpss egg fribar vpn seggjum,

spjot npbu bly bita;

buandmenn hlutu par renna.

34 (flagdahdttr). Flaust bjo

folka treystir

fagrskjoldubustum pldum,

leib skar bragnings brobir

bjartveggjubustu reggi;

hest rak hilmir rastar

harbsveipabastan reipum,

sjår hlaut vib prom bjota

punghufubustu lungi.

35 (en forna skjdlfhenda).

Reist at Vagsbru vestan,

varrsima bar fjarri,

heitfastr hpvar rastir

hjalm-Tyr svolu styri;

stpkr 6x, es bar blakka

brims fyr jorb et grimma
herfjplb (hufar svplbu)

hrannlåb, buandmanna.

trivedes omkring Skule; den hvasse æg blev oversprøjtet med blod i hug-

gene; den modige fyrste gjorde ravnens klor blodige; Paul måtte falde

under omens fod.

33. Lifs ran var3 mjok at raunum skapat feroum; svero rei5; pj63sterk

stong 68 pratt å pingi; merki li8u framm; hvoss egg hrau8 seggjum IriBar

von; bio spjot no8u bita of broSur bilmis; buandmenn hlutu renna par =
Døden blev, i hoj grad ifølge hvad man væntede, tildelt mændene; sværd-

ene blev svungne; den stærke fanestang gik kraftig frem på tinget; fanerne

gled fremad; det skarpe sværd tilintetgjorde mændenes håb om fred: de

brune spyd bed omkring kongens broder; bønderne måtte flygte der.

34. Folka treystir bjo flaust fagrskjoldu8ustum oldum; brooir bragnings

skar lei3 bjartveggju3ustu reggi; hilmir rak rastar hest, har3sveipaoastan

reipum; sjår hlaut l>jota vi8 prom pungbiifuoustu lungi = Mændenes prøver

bemandede skibene med mænd. udstyrede med meget smukke skjolde:

kongens broder furede søen med skibet med det meget smukke sejl
;
fyrsten

drev skibet fremad, forsynet med de meget stærke tove; søen bruste mod
kanten af skibet med den meget tunge bov.

35. Heitfastr hjalm-Tyr reist byvar rastir svolu styri vestan at Vags-

brii; varrsima bar fjarri; stokr buandmanna 6x, es brannlåft et grimma bar

herfjplo brims blakka fyr jpr5; hufar svplou = Den ordholdende kriger

furede de hoje stromme med det kolde ror vestfra til Vågsbro; kølstriben

nåde langt tilbage; bøndernes flugt tiltog, da den grumme sø forte en stor

mængde skibe foran landet; bovene svaledes.

36. Fullsterk herfong hristi hvatt, pas mjpk long véstong reistisk;

folk sani3i hringserk, en grams verk from&usk; kaldr hjyrr lék hpnd; all-
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36 (prihent), Hristi livatl, pas

reistisk,

herfong, mjpk long véstgng,

sambi folk, en frpmbusk,

fullsterk, hringserk, grams verk;

hond lék, herjum reyndisk,

hjprr kaldr, allvaldr mannbaldr;

egg t'råk breiba bjoggu

bragning fylking (stob ping).

37 (enn djrri hdttr). Vann, kann

vir5um banna

vald, gjald, høfundr aldar,

ferb ver5 folka herbi

fest mest, sås bil lestir;

hått pratt hplba åttar,

(hraub au5 jpfurr raubum),

pat, gat pengill skatna,

pjob, stob af gram, bjoba.

38. Farar snarar fy 1 kir byrjar,

freka breka lemr å snekkjum,

vaka taka visa rekkar,

vibar skribar at pat bibja;

svipa skipa syjur hepnar

spmum prpmum i byr rpmmum

;

Haka skaka hrannir blpkkum

hlibar; mibar und kjpl nibri.

39 (tiltekit). Ok hjaldreifan

hofu

hoddstiklanda miklir,

morbflytir knå mæta
malmskurar dyn, hjalmar,

hjaldrs pas hilmir foldar

hugfærum gaf stæri,

ognsvellir fær allan

jarldom, gøfugr soma.

valdr reyndisk herjum mannbaldr; fråk bragning bjoggu breiSa fylking egg;

bing stoS = De meget stærke rustninger rystedes stærkt, da den lange

fanestang rejstes; mændene iførte sig brynjer og fyrstens gærninger ud-

førtes; det kolde sværd spillede i hånden; fyrsten viste sig for mændene
som en udmærket mand; jeg har hørt, at fyrsten udstyrede sin brede

fylking med sværd; tinget stod-

37. FerS verS vann fest mest gjald folka herSi; hofundr aldar, sås

lestir bil, kann banna virSum vald; bengill skatna gat bj65a pratt bj68

holSa åttar hått; bat stoS af gram; jofurr hrauo ra: Sum auS = Mændene
måtte, som de fortjænte, forpligte sig til at udrede krigeren en meget stor

betaling; mændenes dom nier, som hader nølen, ved at knække mændenes
magt(lyst); mændenes fyrste kunde byde bøndernes skare kraftig, hvorledes

de skulde opføre sig; det udgik fra fyrsten; han viste sig meget gavmild.

38. Fylkir byrjar snarar farar; freka breka lemr a snekkjum; visa

rekkar taka vaka. bioja al j>at viSar skriSar; hepnar syjur svipa somum
skipa hromum i rpmmum byr; hrannir skaka hliSar Haka blokkum; miSar

ni&ri und kjol = Fyrsten begynder en rask rejse; grådige bølger slår mod
snekkerne, fyrstens mænd begynder at våge og kræver derpå løb af skib-

ene; de heldige planker bevæger de prægtige skibskanter fremad i den
stærke bor; bølgerne ryster skibenes sider; under kølen bærer det fremad-

39. Ok miklir hjalmar hofu hjaldreifan hoddstiklanda; - morSHytir knå

mæta malmskurar dyn — , bas hilmir foldar gaf hugfærum hjaldrs stæri
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40 (yreppaminni). Hverr fremr hjprs vill rjoor at ri5i

hildi barra? reiSmalmr Gnitahei5ar;

hverr es mælingum ferri? vigses hreytt at hættis

hverr gerir hppp at stærri? hvatt Niflunga skatti.

hverr kann au5 at pverra?

véltlr hertogi hjaldri;

hann es first blikurmanni

;

42 (rétthent). Alraubnm drifr

hann å hppp at synni; au5i;

hann vélir blik spannar. ognrakkr firum Hlakkar

veitk hvar vals å reitu

41 (lidhendur). Velr ilrhuga&r verpr hringdropa snerpir;

ytum snjallr lætr å fit falla

otrgjpld jpfurr snotrum; fagrregn jpfurr pegnum,

opt hefr pings fyr prøngvi ognflytir verr ytum
pnngfarmr Grana sprungit; arm, Mardallar hvarma.

jarldém; gofugr ognsvellir fær allan soma = Og store hjælme (?) hævede
den kampglade gavmilde mand, — krigeren begiver sig (modig) ud i kampe
— , da landets konge gav den modige kriger jarletitlen; den ædle kriger

opnår al hæder.

40. Hvem holder hidsige kampe? Hvem er fjernt fra gniere? Hvem
vinder storre held? Hvem forstår at uddele rigdomme? — Krigeren volder

kamp; han er fjærnest fra en gærrig mand; ham tilfalder så meget ojeu-

synligere held; han besnærer guldet.

41. itrhugaSr jyfurr velr snotrum ytum otrgjold: opt hefr pnngfarmr

Grana sprungit fyr pings prøngvi; hjors rjodr vill, at reiQmalmr Gnitahei&ar

rioi; Niflunga skatti es hreytt hvatt al vigs hættis = Den ædelsindede fyrste

giver de kloge mænd guld; ofte har guldet måttet springe itu for fyrsten;

krigeren vil, at guldet spredes; rask kastes guldet bort hos krigeren.

42. Alrau5um au5i drifr; veitk hvar ognrakkr Hlakkar snerpir verpr

hringdopa å vals reitu firum; snjallr jofurr lætr fagrregn Mardallar hvarma
falla a fit pegnum; ognflytir verr ytum arm = Den funklende røde rigdom

spredes; jeg ved, hvor den kampmodige kriger kaster ringe på mændenes
arme; den modige fyrste lader guldet falde på mændenes arme; krigeren

pryder mændenes arm.

43. Snarr Raldr hjarar fremr aldir sampykkjar sukkvi; gunnhættir

kann hraba skipta glaodript Grélla; féstriSir knå tryggva li&i Frooa friQbygg;

fjolvinjaSr meldr Fenju hylr fair alinveldi — Den raske kriger hædrer
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43 (minrii adalhenda). Sam-

pykkjar fremr søkkvi

snarr Baldr hjarar aldir;

gunnhættir kann Grotta

glaodript hra5a skipta;

féstribir knå Fr65a

fribbygg libi tryggva;

fjplvinja&r hylr Fenju

fair meldr alinveldi.

44 (alhent). Frama skotnar

gram, gotnum

(gjgf sannask) rof spånnar,

menstiklir, vensk, miklar

manndyroir vann skyroar;

herfjplS (bera holbar)

hagbåls lagar ståla

friSask sjaldan vi5 valdi

(vallands svala branda).

45 (stamhcndr hdttr). Lætr

nndin brot brotna

bragningr fyr sér hringa,

så tekr fyr men menja

mætt or5 of sik fættir;

armr knå vi5 blik blikna

brimlands vi5um randa,

pars hund, at li5 lionar,

lysloSar berr globir.

46 (samhent). Virbandi gefr

viroum

verbal liftar skerja,

gle&r vellbroti vellum

verSung afarpungum;

ytandi fremr yta

aubs sæfuna rauoum,

pars mætum gram mæti

marblakks skipendr pakka.

mændene med guld; krigeren ved hurtig at uddele det skinnende guld;

den gavmilde mand sikrer mandskabet guld; guldet på den smukke grund
dækker, bortgivet, armene.

44. Gram skotnar frama; menstiklir vann skyroar miklar manndyroir;

rpf spannar vensk gotnum; gjof sannask; herfjolo lagar hagbåls fri5ask

sjaldan vi5 ståla valdi; holoar bera svala vallands hvanda = Fyrsten opnår

hæder; den gavmilde viste store udmærkede egenskaber; guldet gives

mændene tit; gaven bliver til virkelighed; mængden af det smukke guld

får sjælden fred hos krigeren; mændene bærer de kølige guldringe.

45. Bragningr lætr undin brot hringa brotna fyr sér; så fættir menja

tekr mætt oro of sik fyr men; armr knå blikna randa vi5um vie blik

brimlands, bars hond berr glooir lysléoar, liQnar at li5 = Fyrsten lader de

snode ringbrudstykker gå itu; den gulduddeler tager god omtale om sig

for smykkerne; armen lysner på mændene ved guldet, hvor armen bærer

guldringe, gledne til (armens) led.

46. Viroandi lioar skerja gefr vir8um verbal; vellbroti gleor vending

afarbungum vellum; ytandi aufts fremr yta rau5um sæfuna, bars marblakfa

skipendr bakka mætum gram mæti = Fyrsten giver mændene guld; han
glæder hirden med det meget tunge guld; rigdomsgiveren hædrer mænd-
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47 (iditrmælt) Seim{)verrir lieibmpnnum byr heiSis

gefr seima heiSmildr jofurr rei5ir;

seimørr M5i beima, venr hei5frpmu5r heiSar

hringniihlaii spyrk hringum bei&gjpf vala leibar

hringskemmi brott stinga;

baugstøkkvir fremr baugum

bauggiimmr hjarar drauga, 49 (siufr). Hjaldrremmir tekr

vi5r gullbroti gulli Hildi,

gullhættr skaba fulian. hringr brestr at gjof, festa,

hnigr und Hpgnar meyjar

48 (klifat). Au5kendar verr liers valdandi tjald;

au&i Hebins måla byr hvilu

au&-Tyr boga nauSir, bjålmlestanda fiestum,

|iar es au8vi8um audit iiior&aukinn Jaiggr mæki

au3s i gulli rau&u; mund HjaSninga sprund.

ene med det røde guld, hvor søfarerne takker den herlige fyrste for

kostbarhederne.

47. Seimorr seimbverrir gefr lifli beima seima; spyrk hringmildan

hringskemmi stinga brott hringum ; baugstøkkvir bauggiimmr fremr hjarar

drauga baugum; gullhættr gullbroti viOr gulli fullari ska5a = Den gavmilde

gulddeler giver mændenes skare guld: jeg hører, at den ringmilde ring-

øder slynger ringene bort; den ringgrumme ringslynger hædrer krigerne

med ringe; den guldgrumme guldbryder bringer guldet fuld fortræd.

48. Auo-Tyr verr auokendar boga nau5ir au&i; bar es au5vioum auSit

ands i gulli rauou; heiSmildr jofurr hyr heiompnnum heiSis reiSir; heP-

fromu&r venr heioar vala leioar hei5gjof = Fyrsten omgiver armene med
rigdom, så at de bliver let kendelige; dér får mændene rigdom, bestående

af det røde guld; den gavmilde fyrste udstyrer armene på sine mænd;
han vænner de strålende (hvide) arme til longaven.

49. Hjaldremmir tekr festa Hildi; hringr brestr at gjof; hers valdandi

hnigr und tjald Hogna meyjar; Heftins måla byr flestum bjålmlestanda

hvilu; HjaSninga sprund piggr mund, mordaukinn mæki = Krigeren fæster

Hilde; ringen brister til gave; hærens styrer segner ind under Hognes
datters telt (o: skjoldet); Hedins hustru (Hilde) bereder mange krigere

hvile; Hjadningemes kvinde (Hilde) modtager som brudegave et mord-

øget sværd.

50. Yggs drosar eisa ryfr old mo&sefa tjold; briin Hlakkar gl65

støkkr Brum i hugtuns hof; bræs dynhrimi svifr glugga glæs geftveggjar;
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50 (meiri stiifr). Yggs drosar

ryfr eisa

old moosefa tjnld,

gloo støkkr i hof Hlakkar

hugtuns firum brun;

geSveggjar svifr glugga

glæs dynbrimi hræs,

hvattr es hyrr at slétta

hjaldrs gnapturna aldrs.

52 (skothcndr håttr). Sær skjpld-

ungs ni5r skurum,

(skppt) darraoar (lyptask),

hrindr gunnfana grundar

glygg of fræknum tyggja;

geisa vé fyr visa,

veor signg at hlym Gung ni s,

styrk eru mot und merkjura

malms of ilran hilnii.

51 (enn mesti stufr). Herstefnir 53 (Udhendur). Stjori vensk at

lætr hrafn

hungis fullseojask ungr,

ilspornat getr orn

aldrlausastan haus,

vilja borg en vargr

vigsara klifr grar,

opt solgit faer ylgr

(jgiurr g65r vill sva) blob.

stæra

stor verk dunu geira,

halda kann meo liildi

hjaldr-Tyr und sik foldu:

harri slitr i hverri

Hjananda fpt snerru,

falla par til fyllar

fjallvargs jpru pollar.

hvattr es hjaldrs hyrr at slétta gnapturna aldrs = Sværdet flænger mænd-
enes bryster; den brune klinge springer i mændenes bryst; susende sværd
svæver igennem det lyse brysts sår; sværdet er hvæsset for at jævne
hovederne.

51 Ungr herstefnir la'lr hrafn fullseojask hungrs; orn getr ilspornat

aldrlausastan haus, en grår vargr klifr vigsara vilja borg; ylgr fær opt solgit

bloo; jofuir g68r vill sva = Den unge hærforer lader ravnen blive fuldt

mættet; ornen får betræde det livløse hoved, men den grå ulv betræder

det sårede bryst; ulvinden får ofte blod at drikke; den gode fyrste vil

det så-

52. Darraoar skurum skjoldungs sær nior; skopl lyptask; glygg hrindr

gunnfana of Fræknum grundar tyggja; vé geisa fyr visa; stong veor at

hlym Gungnis; styrk malms mol eru und merkjum ofitran hilmi= Fyrstens
spydbyger falder ned; skafterne hæves; vinden udfolder fanerne omkring
landets fyrste; mærkerne farer frem foran kongen; stangen trænger frem
til kamp; kraftige våbenmøder er der under fanerne omkring den herlige

fyrste.

53. Stjori geira dunu vensk at stæra stor verk; hjaldr-Tyr kann halda

foldu und sik meo li i Id i ; harri slitr Hjananda fot i hverri snerru; par falla

jyru pollar til fyllar fjallvargs =. Krigeren vænner sig til at udføre store
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54 (ragnarsh.). Skytr atSkgglar

vebri,

en skjaldagi haldask,

Hildar lilemmidrifu

of hvitan brøm ritar;

en i sæfis sveita

at sver&logi fer5ar

ryor aldar vinr odda

(bat es jarls megin) snarla.

55 (torf-einarsh.). Hverr séi

jpfra ægi

jarl fjolvitrum betra,

eba gjarnara at gæ5a
glym harbsveldan skjalda?

stendr af ståla skurer

styrr olitill Ganli,

bås folks ja5a ir foldir

lerr sig-Njpr5um varfca.

56 (egilshattr). Hverr ali bl65i

byrsta

bens rauosylgjum ylgi,

nema svåt gramr of gildi

grpo dag margan vargi;

gefr oddviti undir

egg nybitnar vitni,

herr sér fernis fitjar

frammklo lo5na roftna.

bedrifter; han forstår at holde landet i sin magt ved kamp; fyrsten øde-

lægger rustningen i hver en kamp; dér falder krigerne til mættelse for

ulven.

54. Hildar hlemmidrifn skytr at Skoglar veori of hvitan prom ritar.

en skjaldagi haldask; en aldar vinr ry5r snarla odda i sæfis sveita at sverS-

togi ferQar; bat es jarls megin = Kampbygen driver i slaget over den

hvide skjolderand, men skjoldene holder stand; mændenes ven rødfarver

rask oddene i blodet, hvor mændene kæmper; det er en jarls kraft.

55. Hverr séi jarl betra fjolvitrum jofra ægi, e5a gjarnara at gæOa
harQsveldan skjalda glym; olitill styrr stendr af ståla skiira Gauti, bås

folks jaoarr ferr varSa foldir sig-Njor5um = Hvem kan se en jarl, der er

bedre end den meget vise fyrstebetvinger eller som er mere ivrig til at

foretage en hårdtsvulmende kamp; stærk kamp udgår fra krigeren, når
fyrsten begiver sig hen for at værge landet mod krigerne.

56. Hverr ali blo5i byrsta ylgi bens rauQsylgjum, nema svåt gramr of

gildi vargi gråo margan dag; oddviti gefr vitni undir, nybitnar egg; hen-

ser lo5na frammklo fernis fitjar ro&na = Hvem skulde føde den blod-

børstede ulvinde med blodslurke, hvis ikke fyrsten forøgede ulvens hunger

mangen en dag; fyrsten giver ulven sår, lige bidte af sværdsæggen; hæren
ser ulvefodens lådne klo blive rød.

57. Hilmir heroir hjalma skiirir ro5nu sver5i; hvitir askar hrjola,

brynju spangir hrynja; Hlakkar eldar hnykkja haroa svaroar laudi; rimmu
glodir remma randa grand of jarli = Fyrsten kæmper kraftig med det
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57 (fleinshdttr). Hilmir hjalma

skurir

herbir sverSi roSnu,

hrjota hvitir askar,

hrynja brynju spangir;

hnykkja Hlakkar eldar

harba svaroar landi,

rerama rimmu glo5ir

randa grand of jarli.

59 (kimblabvnd). Hjalmlestir

skekr Hristar

hreggold Sigars veggi,

gramr lætr i byr brjota

brands hnigjpili randa stranda;

stålhrafna lætr stefnir

styrvind of sik J3yrja,

£iggr at Gpndlar glyggvi

gagn oddviti bragna sagna.

58 (bragahdttr). Es til hjalma

hyrjar

herjuni styrjar væni,

J3ar svåt jarl til ognar

egn ir tognu sveroi;

sjå knå gar5 fyr grundu

grindar Pundar jaora,

es skatna vinr skjaldar

skyldisk galdr at fremja.

60 (et ineira kiniblaband).

Almdrosar skylr isa

år flest meginbåra såra,

kænn lætr hvatt å hrpnnum

hjalmsvell jøfurr gella fella;

styrjøkla knå stiklir

stinnr mens legi venja benja,

lætr stillir frår fylla

folk sund hjarar lunda unda.

blodige sværd; de hvide spydskafter kvækker, brynjepladerne klinger;

sværdene rykker kraftig hovederne af; sværdene forøger skjoldenes øde-

læggelse omkring jarlen.

58. Herjum es væni til hjalma hyrjar styrjar, svåt jarl egnir bar tognu

sver5i til ognar; sjå knå garo Pundar grindar jaora fyr grundu, es skatna

vinr skyldisk at fremja galdr skjaldar = Krigerne kan vænte kamp, så-

ledes at jarlen der truer med sit dragne sværd; man kan se skjoldrækken

foran landet, nar mændenes ven skal kæmpe.

T>9. Hjalmlestir skekr Sigars veggi Hristar hreggold; gramr lætr brjota

randa hnigbili i byr brands stranda; stålhrafna stefnir lætr styrvind byrja

of sik; oddviti bragna sagna biggr gagn at Gondlar glyggvi = Krigeren
ryster skjoldet i kampen; fyrsten lader skjoldene brydes i slaget; skibenes

styrer lader kampen rase omkring sig; mændenes anfører vinder sejr i

slaget.

60. Meginbåra såra skylr flest år almdrosar isa; kænn jofurr lætr

hjalmsvell gella hvatt å fella lironiiiim; stinnr stiklir mens knå venja styr-

jokla benja legi; frår stillir lætr unda sund hjarar lunda fylla folk = Den
vældige blodbølge beskyller hvert år sværdene; den kyndige fyrste lader

klingerne rask runge på sværdenes bølger; den ubojelige fyrste vænner
sværdene til blodet; den raske fyrste lader krigernes blod fylde sværdene.
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61 (en mestu kimblabgnd).

Hræljoma fellr lirimi, tin i i

hår vex of gram såra ara,

frost nemr, of hlyn Hristar,

Mistar

herkaldan Jproni skjaldar aldar;

gullsendir brytr grundar

Hrundar

gunnveggs styfum leggi hreggi,

(soknvallar) spyrk (svelli) elli

(sva skotnar [)at) gotna Jprotna.

62 (hrynjandi h.). Tyggi snyr å

ognar gru

(undgagl veit ^at) soknar hagli,

yngvi drifr (at hreggi hlifa

lijprr vélir fjpr) brvnju éli;

(visi) heldr of fjornis foldir,

folk (skipiir sva boga driptum)

skiirum lystr of hilmi hiaustan,

(hans fregnum styr) Mistar

regni.

63 (trgllsh). Ståla kendi støkkvi-

iundum

styrjar valdi rauou falda,

rekkar styrbu rétt til jar&ar

ro5nn bar&i, austan fjårbar;

oddum rendi eljunstrandir

yta feroar hringa sker5ir,

hilmir stærbi hvpssu sverSi

heila grundar meginundir.

61. Hræljoma lirimi fellr of Hristar hlyn; har såra ara timi vex of

gram; Mistar frost nemr herkaldan skjaldar prpm aldar; gullsendir brytr

gunnveggs slofum leggi hreggi Hrundar grundar; spyrk gotna elli protna

;

sva skotnar bal soknvallar svelli = Sværdbygen falder omkring krigeren;

en stærk kamp vokser omkring fyrsten; kampfrosten bider mændenes
meget kolde skjolderand; gnlddeleren knækker krigernes lægge i (ved)

kampen; jeg erfarer, at mændene berøves livet; således times det for

krigeren.

62. Tyggi snyr soknar hagli å ognar pru; — undgagl veit pat — , yngvi

drifr hrynju éli; hjprr vélir fjor at hreggi hlifa; Mistar regni heldr of fjornis

foldir — visi skiptir sva boga driptum , folkskurum lystr of hiaustan

hilmi; fregnum hans styr = Fyrsten lader det s)ie med kampens hagl på
krigerne — ravnen mærker det —

; fyrsten sætter brynjens byge i gang;

sværdet besnærer livet i kampen; valkyrjens regn raser omkring hovederne;

— fyrsten styrer således buens hagl — ; sværdbygerne slår ned omkring

den tapre fyrste; vi hører fortælle om hans kamp.

(>:>. Styrjar valdi kendi slala sløkkviliuidiiin falda raudu austan

fjarSar; rekkar sfyrou roonu baroi rétt til januar; hringa sker&ir rendi oddum
eljunstrandir yta fer5ar; hilmir stærbi meginundir heila grundar hvpssu

sver&i = Krigeren lærte krigerne (fjenderne) at falde østen for fjorden

(Viken); mændene havde styret den rodestavn lige tilland: den gavmilde

fyrste stod te oddene igennem mændenes bryster; fyrsten frembragte store

sar i (mændenes > hoveder med det skarpe sværd.
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64. Vaf5i litt, es virSum

mætti,

vigrækjandi framm at sækja;

sker5ir gekk i skiirum Hlakkar

Skpglar serks fyr ro5num

merkjum;

ruddisk land, en ræsir Prænda
Ribbungum skop bana pungan,

Gunnarr skaut und gera fotar

grimmsetta il hjarna kletti.

65 (draughent). Våpna hrio

velta na5i

vægSarlaus feigum hausi;

hilmir lét hpggum mæta

heroa klett bana veroan;

tleina lands fylkir rendi

fjornis lilib meginski5i,

pflugt sverS eyddi fyroum

jpfri kent, holdi fenta.

66 (munnvgrp). Eyddi uthlaups-

mpnnum
itr hertogi spjotum,

sungu stpl of stillis

(stob ylgr i val) dolgum;

hal margan lét hyfbi

hoddgrinimr jpfurr skenira;

svå kann ran at refsa

rei&r oddviti pjooum.

64. Vigrækjandi vafoi litt at sækja framm, es mætti virSum; skerBir

Skpglar serks gekk fyr roSnuin merkjum i Hlakkar skiirum; land ruddisk,

en ræsir Prænda skop Ribbungum pungan bana; Gunnarr skaut bjarna

kletti und grimmsetta il gera fotar = Krigeren nølede ikke med at an-

gribe, da han mødte mændene ; krigeren trængte forbi de røde faner i

kampen; landet blev renset, og Trondernes fyrste gav Ribbungerne en tung

død; Gunnar skød sit hoved ind under ulvens grumme klo.

65. VægSarlaus våpna hrid nåoi velta feigum hausi; hilmir lét heroa

klett bana verSan mæta hpggum; fylkir rendi fjornis hli5 meginskioi fieina

lands, holdi fenta; oflugt svero, jofri kent, eyddi fyr&um = Den skånsels-

løse kamp væltede det dødsviede hoved; fyrsten lod hovedet, der fortjænte

døden, møde hug; han gennemborede det kødfulde hoved med sværdet;

det kraftige sværd i fyrstens hånd dræbte mændene

66. Itr hertogi eyddi lithlaupsmpnnum spjotum; stod sungu of stillis

dolgum; ylgr st65 i val; hoddgrinimr jpfurr lét margan hal hofoi skemia;

svå kann reiOr oddviti at refsa bjé5um ran = Den udmærkede hærfører

dræbte oprørsmændene med spyd; stolene sang over fyrstens fjender; ulv-

inden stod i valen; den gavmilde fyrste lod mangen mand blive et hoved

kortere; således forstår den vrede fyrste at straffe mændenes run.

67. Ortak meo sex toguin håtta of snjalla siklinga, |>;is vissak ulfram-

ast, old at minnum; si/.! hafa jofrar orpil vegne vellun), es létu mik viroan,

å aldinn mar; pafs oss frami = Jeg har digtet i 60 versemål om de
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67 (håttlausa). Ortak old at

minnum,

pas alframast vissak.

of siklinga snjalla

meb sex tøgura håtta;

sizt hafa veg né vellum,

es virban mik létu,

å altlinn mar orpit

(pafs oss frami) jpfrar.

69. Kunn bjok kvæ5i

kotnmgs broour pj65

(pann veitk pengil)

prenn (fjplmennan):

framm skal en fjorSa

folkglaos va5a

ljoss elds lagar

lofun fiiQrofa.

68 (tøgdrupulag). Fremstr vas 70 (hagmælt). Mitt's of

Skuli.

Skala lof dvala;

semk mildum gram

mær5 fjolsnærba;

meirr skalk stæri

styrs hroor fyrir

(kærr vask harra)

hers gnott bera.

mæti

mart lag bragar

åor okveSit

oddbraks spakan

:

hlytr grams geta

greppr ohneppra

skyrr skrautfara.

Skjoldunga ungr.

modige fyrster, som jeg kendte som de allerypperste, til minde for mænd;
ikke har de fyrster kastet hæder og gnid i havet, hvormed de har hædret

mig; det er os hæder.

68. Skuli vas fremstr [forts, i v. 70 g J. Skala dvala lof; semk mildum

gram fJQlsnær5a mæro; meir skalk bera hroor styrs slæri fyrir hers gnott;

vask harra kærr = Skule var den ypperste — rosen skal ikke opsættes;

jeg digter om kongen en fiertvundet lovprisning ; fremdeles skal jeg frem-

føre en lov om krigeren for mændenes mængde; jeg var fyrsten kær.

69. Rjok konungs brodur prenn kvæoi kmm l>jod; pann pengil veitk

fjolmennan; framm skal vaoa en fjérda lofun folkglaos friorofa ljoss lagar

elds = Jeg har fuldført 3 digte om kongens broder, kendte af folk; den

fyrste har mange mænd om sig; frem skal nu træde den fjærde lovpris-

ning af den gavmilde fyrste

70. Mart bragar lag milt es ;ior okveoit of spakan oddbraks mæti;

skyrr greppr hlytr geta ohneppra skrautfara grams. Skjoldunga ungr [v. 6'$,/

= Flere af mine versemål er ikke for bleven benyttede i digt om den kloge

kriger; en opvakt skjald må omtale fyrstens prægtig udstyrede tog. — ung

af fyrster.
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71 (grænlenzki h.).

seima geima

hnigfåk Haka
hleypa greypa,

hinn's af hlunni

hesta festa

lætr leyfbr skati

langa ganga.

S165 kann 73 (nø h.). Ræsir glæsir

sneibir Rpkkva dpkkva

hvitum ritum

hreina reina;

skreytir hreytir

skafna stafna

hringa stinga

hjprtum svprtum.

72 (enn skammi h.). Gull knå,

greppar.

gloa, roa,

våss eru seggir

samir framir;

eik må und jo fri

una bruna,

|)å nytr visi

vi5ar skrioar.

74 (stufh.). Hafrpst hristir

hlunnvigg tiggja,

borbgrund bendir

brimdyrs styri;

bip veit brjota

byrskib vi5i

bpoharbr bprbum

buolungr jpungan.

71. SneiSir seiraa kann hleypa hnigfåk Haka greypa geima sloo, hinn

leyfor skati, es lætr langa festa hesta ganga af hlunni =: Den gavmilde

fyrste lader skibene løbe hen over den farlige sø. hin lovpriste fyrste, som
lader skibene forlade rullerne.

72. Gull knå gloa, greppar roa; framir seggir eru våss samir; eik må
una bruna und jg fri

;
|)å nytr visi vi5ar skrioar = Guldet funkler, mænd-

ene ror; de dygtige mænd er udsatte for strabadser tilsøs; egen kan glæde

8ig ved at fare frem med fyrsten; da nyder fyrsten godt af skibets fart.

73. Ræsir glæsir dokkva Rokkva reina hreina hvitum ritum; hreytir

hringa skreytir skafna stafna svortum stinga hjortum = Fyrsten udstyrer

prægtig de morke skibe med hvide skjolde; den gavmilde fyrste pryder de

glatte stavne på de sorte skibe-

li. Hafrost hristir hlunnvigg tiggja ; borogrund bendir styri brimdyrs;

bobharor buolungr veit bip byrskib brjota bungan vioi bproum = Hav-
strømmen ryster fyrstens skibe; den bojer skibets ror; den kamphårde
fyrste ser, hvorledes de sorte skibe bryder det tunge hav med stavnene.

75. Frår fleinbollr lætr snekkjur hrinda bafbekks hniggrund stplum.

j>ås mpl falla; hergramr litr hirSmenn spenna hlunimi, en raungéo roeoi rog-
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75 (ndhent). Hrinda lætr

hniggrund

hafbekks snekkjur,

pås falla, fleinpollr

frår, mpl, stplum;

hlummi litr hergramr

hirbmenn sperma,

en ræ5i raungob

rogalfs skjalfa.

77 (hålfhnept) . Sny&ja lætr

i solro5

snekkjur å Manar hlekk,

årla sér, ungr jarl,

allvaldr breka fall;

lypta knå of H5i opt

lauki of kjalar raukn,

greiba nåir glygg vpo,

greipum mæta dragreip.

76 (hnuggh.). Hrannir strykva 78 (alhnept). Hrpnn skerr

hlabin borb,

haflaubr skeflir,

kasta nåir kjalar stig

kalt hlyr spltum;

svyrtum hleypir svana fj pil

snjallmæltr stillir

hlunna framm of Haka veg

hribfeld stobum.

hvatt ferr,

hufr kaldr, allvaldr.

h) brytr, log skytr,

limgarmr, rangbarmr;

brått skekr, byrr rekr,

blån vegg, råskegg,

jarl lætr almætr

osvipt hunskript.

alfs skjalfa = Den raske kriger lader snekkerne støde søen bort med
stavnene, når Uden er inde: fyrsten ser hirdmændene omspænde åre-

grebene, og de (krigerens) meget dygtige årer ryste.

76. Hrannir strykva hlaoin bord; haflauSr skeflir; kali hlyr nåir kasta

soltum kjalar stig; snjallmæltr stillir hleypir svortum hlunna stoQum hrid-

feld svana fjoll framm of Haka veg = Bølgerne pisker de ladede planker;

havets skum lægger sig i lange banker; den kolde stavn kaster det salte

hav fra sig; den veltalende fyrste lader sorte skibe fare frem over de

sprøjtende bølger på havet.

77. Ungr jarl lætr snekkjur snyoja i solrod å Manar hlekk; allvaldr

sér årla breka fall; lauki knå opt lypta of lidi of kjalar raukn, glygg nåir

grei5a vpo; dragreip mæta greipum = Den unge jarl lader snekkerne

bruse ved solopgang ud på havet; tidlig ser fyrsten bølgen falde: masten

rejses ofte på skibene over mandskabet; vinden udfolder sejlet; tovene

møder hænderne.

78. Kaldr hufr skerr hronn; allvaldr ferr hvatt; limgarmr brytr lp;

rangbai-mr skytr log; brått skekr blån vegg; byrr rekr råskegg; almætr

jarl lætr 6svipt hunskript = Den kolde bov skærer bølgen; fyrsten rejser
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79 (hadarlag). Læsir leyfijr

visi

landa utstrandir

bli5r ok blåskioum

bar5a randgar5i;

ern knå jarl pyrna

oddum falbrodda

jprb me5 élsnær5um

ja5ri hrænaora.

81 (en minni runh.). Fluttak

fræ5i

of frama græ5i,

tunga tæoi,

meo tølu ræb i;

st.ef skal stæra

stilli Mæra,

hroor dugir hræra,

ok honurn færa.

80 (runhenda). Lof 's flutt

fjorum

82 (en minsti

fyr gunnprum siklingr å

(né spur5 spprum (gid pess ann)

spjoll) gram snprum; or5rom pann;

hefk hans forum jarla er

til hroSrs gprum austan ver

ypt ovorum skatna skyrstr

fyr au5s borum. Skiili dyrstr.

ih.). Slikt

es svå,

rask; stormen bryder bølgen; skibssiden skyder havet tilside; hæftig

rystes det morke sejl; vinden driver det frem; den herlige jarl lader

ikke rebe sejlet.

79. LeyfSr bli9r visi læsir utstrandir landa randgarQi ok bar5a blå-

ski5um; falbrodda ern jarl knå byrna jor5 me5 élsnær5um jaori oddum
hrænaora = Den lovpriste, venlige fyrste omgiver landets udkyster med
skjoldgærde og sorte skibe; den spydraske fyrste omgærder landet med
den af byger omfurede kyst med spydsodde.

80. Lof 's flutt snorum gram fyr gunnorum fjurum; né sporum spur5

spjoll; hefk ypt forum hans, gorum til hroSrs, fyr ovprum au5s borum =
Lovprisning er fremført om den raske fyrste for de kampdjærve mænd;
vi sparer ikke (at omtale) de bedrifter, vi har hørt; jeg har besunget

hans rejser, fulde af ros, for de tapre mænd.

81. Fluttak fræoi me5 tolu ræoi — tunga tæ5i — of frama græSi;

stef skal stæra stilli Mæra ok færa honum; dugir hræra hr65r = Jeg har

fremført et digt med tungen — den støttede mig — om ham, som er-

hværver sig ry; et stev skal dannes for Morernes fyrste og bringes ham:
det sommer sig at digte-

82. Slikt es svå; siklingr å pann ororém; old ann pess; Skuli. skatna

skyrstr, er dyrstr jarla austan ver = Således er det; det ry besidder

6*
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83. Naors gnapa ogn al la

eySis baugvalla

hlunns of håstalla

hestar svanfjalla;

orms es glatt galla

me5 gumna spjalla,

jarl fremr sveit snjalla;

slikt må skørung kalla.

85. Mær5 vilk auka

Mistar lauka

goma sver5i

grundar sker&i;

dyrb skal segja

(drott må pegja)

styrjar gl65a

støkkvi-M65a.

84. Or5 fekk gott gramr,

hann es gunntamr.

mjpk es fullframr

fylkir rausnsamr;

hinn es mpl metr,

milding sizt getr

{)ann es svå setr

seggi hvern velr.

86. Veitk hrings hraba

i lipll la5a,

gott 's hus Hlaoa,

hir5 plsaoa;

drekkr gramr gla5a,

en at gjpf' va5a

vitar valstaba,

vandbaugskaoa.

fyrsten; mændene under ham det; Skule, den klogeste af mænd, er den
herligste af jarler østfor havet.

83. Hestar svanfjalla ey5is baugvalla gnapa of hlunns håstalla alla

naSrs ogn; glatt es me5 gumna spjalla orms galla; jarl fremr snjalla sveit;

slikt må kalla skorung = Den gavmilde fyrstes skibe rager hele vinteren

op over de hoje rullestokke; det går muntert til om vinteren hos mænd-
enes ven; jarlen hædrer den modige skare; det kan man kalde en frem-

ragende mand.

84. Gramr fekk gott or5;. hann es gunntamr; fullframr fylkir es mjok

rausnsamr; sizt getr milding, hinn 's mpl metr, pann es setr seggi svå

hvern vetr = Fyrsten fik godt ry; han er kampvant; den fuldtapre fyrste

er meget storladen og gæstfri; ikke gives der en fyrste, som vurderer

sager, der således behandler sine mænd hver vinter.

85. Vilk auka goma sver5i mærb sker5i Mistar lauka grundar; skal

segja dyro styrjar gl65a støkkvi-M65a; drott må pegja = Jeg vil med tungen

øge krigerens lov; jeg vil fortælle om krigerens herlighed; mændene bor tie.

86. Veitk hrings hraoa laoa plsaoa hir5 i boll; gott es hus Hlaoa:

gramr drekkr vandbaugsska&a glaSa, en vitar valstaoa vaoa at gjof = Jeg

ved, at den gavmilde fyrste indbyder den ølmætte hird i hallen; Lades

hus er godt; fyrsten drikker krigerne glade, men ringe uddeles som gaver.
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87 (en minni runh.). Drift"

handar hlekkr,

pars hilmir drekkr

;

mjok 's brpgnum bekkr

blibskålar pekkr;

leikr bilmis her

hreingullit ker.

segik alt sem er,

vi& oroa sker.

89. Hir5 gerir hilrais kått,

hpll skipask prongt at gptt,

auo gefr pengill pratt,

pat spyrr framm i gtt

;

slikt telk hilmis hptt,

hans es rausn of mptt,

jarl brytr sundr i smått

slungit gull vib pptt.

88 (en minsta r.). En pas hir5

til hallar

hers oddviti kallar,

opt tekr jarl at fagna

vib otali bragna,

buin es gjpf til greizlu

at gullbrota veizlu,

prøngt sitr pjobar sinni,

par es mestr frami inni.

90 fen minni runh.). Mprg

pjob ferr til siklings sala,

sæmb es par til allra dvala,

tyggi veitir seima svala,

satt es bezt of hann at tala;

bresta spyrjum bauga flata,

bragna vinr kann gulli hata,

æori veitk at gjpflund gata

grundar vpror, fyr hringa skata.

87. Handar hlekkr drifr, bars hilmir drekkr; bekkr blioskålar 's

brognum mjok bekkr; hreingullit ker leikr vio or5a sker hilmis her; segik

alt sem er = Ringe uddeles, hvor fyrsten drikker; øllet er mændene
meget kært; det rengyldne kar spiller mod fyrstens mænds tænder; jeg

siger alt, som det er.

88. En bås hers oddviti kallar hiro til hallar, — jarl tekr opt at

fagna vio otali bragna — ; es gjpf biiin til greizlu at veizlu gullbrota;

|)j65ar sinni sitr |»røngt ; bar es mestr frami inni = Men når hærens styret-

kalder hirden til hallen —
,
jarlen modtager ofte et utal af mænd — , er

en gave beredt til skænk under den gavmilde mands gilde; mandefølget

sidder tæt; derinde findes den storste hædring.

89. Fyrstens hird bliver opromt; hallen besættes tæt lige til doren;

fyrsten giver altid rigdom; det vil erfares i efterslægtens omtale; sådant
regner jeg fyrsteskik; hans storladenhed er vældig; jarlen bryder i små
stykker guldringen, der er sammenslynget med en snor.

90. Mange mænd begiver sig til fyrstens sale; der er hæder at

rinde med hensyn til alt ophold; fyrsten yder svale ringe; det er bedst

at tale sandt om ham: vi sporger, at flade ringe brister for den gav-

milde mand; mændenes ven kan hade guldet; jeg ved, at ingen drot

har fat et ypperligere gavesind.
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91. figgja knå meb gulli glpb

gotna ferb at ræsi mjpb;

drekka lætr hann sveit at sin

silfri skenkt et fagra vin;

greipum mætir gullin skøl,

gumnum sendir Kinar bål,

eigi hittir æbra mann,

jarla beztr, en skjpldung pann.

92. Getit vas grams fara,

ggrt hefk mærb snara,

pengil mun pess vara,

pat namk litt spara;

finnrat fræknara

fæbi gunnstara

mann né mildara

merkir blobsvara.

93 (en minni runh.). Pengill

lætr hopp hrest,

honum fylgir dgb mest,

visi gefrjvel flest

verbal ok olest;

hufar brutu haf ljott,

heim létk jøfur sott,

Yngva lofar gll drott,

jarls sak frama gnott.

94. — — — Gramr,

gulli søri Kraki framr,

efla frpgum Haka hjaldr,

aldr;

ormi veitti Sigurbr sår

(slikt vas alt fyr libit år)

Ragnarr potti skatna skyrstr,

Skuli jarl es miklu dyrstr.

95 (mdlahdttr). Munbak

mildingi,

pås Mæra hilmi

fluttak fjogur kvæbi,

fimtån storgjafar;

hvar viti åbr orta

meb æbra hætti

mærb of menglptub

mabr und himins skautum.

91. Mændenes skare modtager glad mjod tilligemed guld hos fyrsten

;

han lader skaren drikke den skonne vin hos sig af sølvkar; den gyldne

skål møder hænderne; mændene sender han guld, den bedste af jarler;

man træffer ingen ypperligere mand end den fyrste.

92. Fyrstens rejser blev omtalte; jeg har gjort et rask digt; det

sparer jeg ikke; fyrsten vil vænte det; ingen kriger finder en taprere

kriger eller mere gavmild mand.

93. Fyrsten udfører heldige dåder; han besidder stor kraft; fyrsten

giver ringe i storst antal og hele; skibsstavnen brød det stygge hav; jeg

besøgte fyrsten; alle mænd lovpriser ham; jeg har set jarlens store

herlighed.

94 Gram; den ypperlige Krake udstrøde guld; jeg har hørt.

at Hake kæmpede kraftig; .... alder; Sigurd bibragte ormen et sår;

Ragnar ansås for at være den herligste af mænd — alt det skete for

lang tid siden — ; Skule jarl er den herligste af alle.
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1)6 (fornyrdislag). Ort 's of

ræsi,

j^anns rybr granar

vargs ok ylgjar

ok vppn litar;

Jjat mun æ lifa,

nema gid farisk,

bragninga lof,

e5a bili heimar.

97 (bdlkarlag). Lyptak ljosu

lofi [3J65konungs;

upp 's fyr yta

jarls mær5 borin;

hver myni heyra

hr65r gjpflata

seggr svå kveoinn

seims ok hnossa?

98 (starkadarlag). Veitk veroari

J^ås vell gefa,

brøndum beita

ok bua snekkjur,

hæra hroSrar

en heimdrega,

unga jofra,

en auospørub.

99. Peir ro jpfrar

alvitrastir,

hringum hæstir,

hugrakkastir,

vellum verstir,

vigdjarfastir,

hirb hollastir,

happi næstir.

95. Jeg havde fyrsten 15 store gaver at takke, da jeg bragte Morernes

fyrste fire digte; hvor i verden ved nogen mand, at der for er digtet en

lovsang om en gavmild mand med en ypperligere form.

96. Der er digtet om fyrsten, som rødfarver ulvens og ulvindens

kæber og gor våbnene blodige; den fyrstes ros vil altid leve, medmindre
menneskeheden går under eller verden går til grunde.

97. Jeg har fremført folkekongens lyse lov; jarlens ros er ført frem for

mændene; hvilken mand skulde høre et således digtet kvad om en, som er

karrig på guld og kostbarheder.

98. Veilk unga jofra, bås beita hrondum ok bua snekkjur, verQari

hæra broSrar en heimdrega, [bas] gefa vell, en auosppruo = Jeg kender

unge fyrster, som svinger sværd og ruster snekker, mere værdige til lov-

sang end hjemmefødninger, [jeg kender dem som] giver guld (værdigere

dertil] end en der sparer på guldet.

99. De fyrster er de alviseste, de hojeste ved ringe (rigdom), de

modigste, værste mod guld, djærveste i kamp, huldeste mod hirden, nær-
mest ved held.

100. Jeg har gjort tydelig rede for versemålene; der er regnet
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100 (Ijodahdttr). Gløggva grein

hefk gørt til bragar;

svå 's tirætt hundrab talit;

hrobrs ørverbr

skala mabr heitinn vesa,

ef svå fær alla hpttu ort.

101 (galdralag). Sottak fremb,

sottak fund konungs,

sottak itran jarl,

\)ks ek reist,

|)ås ek renna gat

kaldan straum kili,

kaldan sjå kili.

102. Njoti aldrs

ok aubsala

konungr ok jarl,

Jaat 's kvæbis lok;

falli fyrr

fold i ægi,

steini studd,

en stillis lof.

3. Af et religiøst dig-t (?)

Byskup, heyr å bæran

brag^ptt gpfugs måttar.

4. Lausavisur.

1 (1221). Bjprn fråk bryndu

jårni

(bragb gott vas j^at) lagban,

gerbi Gublaugr fyrbum

geysihark, i barka;

aubkyfingr lét ævi

oblibr fyr Gråsibu;

hvpss vas hon heldr at

kyssa

;

harbmulabr vas Skuli.

ti gange ti; den mand skal ikke regnes for at være uværdig til ros, som
således kan digte under alle versemål.

101. Jeg søgte (fik) hæder, jeg besøgte kongen; jeg besøgte den her-

lige jarl, da jeg ristede, da jeg befor den kolde strom med kølen, den kolde

sø med kølen.

102. Gid konge og jarl måtte nyde liv og rigdomssale; det er digtets

slutning; måtte jorden, støttet ved sten, for styrte i havet, en fyrstens

ros (glemmes).

3. Byskup, heyr å bæran bragpptt gpfugs måttar . . . = Biskop, hør

på den ædle krafts digt, der skal føres frem.

4, 1. Fråk Bjorn lagftan i barka bryndu jårni — pat vas gott bragd —

;

GuSlaugr geroi fyrSum geysihark; oblior aubkyfingr lét ævi fyr Gråsiou;
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2 (1226). Els, varo niynd å

mplum,

meir å skylt til j^eira

ståla hjarls en Sturlu

starr reifandi Skeifu;

seggr vas samr at j:)iggja

sårbætr, es \pvi moetir,

margr veror hræddr of hodda

hald, en tregr at gjalda.

3 (1229). Raun 's, at eigi einir

Eyfiroingar heyja

(drott es sein til såtta)

snarJDing fetilstinga,

es Jaingvibir Jdoi"5u

JDiamskys (i gny byjar

titt gekk pld of ottu

inn) harmsakar minnask.

4 (1238). Herfanga baub

Hringi

hjaldr einskppu5r galdra

(Gautr hvatti prym preyta

pann) ok Hilditanni;

oflengi veldr Yngva

osætt, en vel mætti

herstefnandi hafna

hans dom, vplundr romu.

hon vas heldr hvoss at kyssa; Skiili vas haromiilaor = Jeg har hart, at

Bjdru blev stukket i halsen med skarpt jæm — det var et udmærket stik

— ; Gudløg gjorde mod mændene (Bjorn) et forfærdeligt anfald; den

umilde rigmand lod sit liv for Gråside; den var temlig skarp at kysse;

Skule havde (også) en hård mund (jfr. 1).

2. Mynd varS å mojum; starr reifandi ståla hjarls éls å meir skylt

lil peira Skeifu en Sturlu; seggr vas samr at biggja sårbætr; margr verSr

hræddr of hald hodda, en tregr at gjalda, es bvi mætir = Sagen blev

ordnet; den ubojelige kriger slægter mere Skeifa og hans æt på en Sturla;

manden gik ind på at modtage sårbøder; mangen en bliver bekymret

for pengenes besiddelse, men uvillig til at udrede, når det træffer sig.

3. Raun 's. at eigi heyja Eyfir5ingar einir snarbing fetilstinga — drott

es sein til såtta — , es bramskys pingvioir borou minnask harmsakar; titt

gekk old inn of 61 tu i gny byjar = Det har vist sig. at ikke holder fjords-

mændene alene raske kampe — mænd er sene til fred — , eftersom krig-

erne turde mindes (hævne) deres smærte; tit gik mændene ind om mor-

genstunden, da det buldrede i gården.

4. Einskopudr galdra bau8 Hringi ok Hilditanni herfanga hjaldr;

Gautr hvatti preyta pann prym; oflengi veldr volundr romu osætt Yngva-

en vel mætti herstefnandi hafna hans dom — Tryllesangenes eneste skaber

(Odin) bød Ring og Hildetand at kæmpe, Gøt bød at holde den dyst:

altfor længe volder kampsmeden ufred mellem fyrsterne; men hærstyreren

kunde godt vrage hans dom.

5. Lifio tveir, Pérfir, en sex å hausli, en på vas æ&ri hlutr beira

bræora ; rån vasa launat lySum lausl; yskelfandi, ulfar gera svin samhlaupi.
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5 (1239). Tveir I i li b, PorSr,

en peira

j»å vas æbri lilutr bræ&ra

(ran vasa lySum launat

laust) en sex å hausti:

gera svin, en verbr venjask

vpr ætt, ef svå mætti,

yskelfandi, ulfar,

afarkaupum, samhlaupa.

6. Eyjolli her, elfar

ulfsebjandi, kveftju

lieim, pas honum soini

beyra be/1 me5 eyruui;

pvit skilmildra skålda

skorungmann lof'ak orvan;

hann lili sælstr und solu

sannauSigra manna.

7. Komk inn, pars sat svanni

svanna vænstr i ranni,

Ger5r leysti su svarbar

svaroakr ra5ar garoa.

Gudmundr Oddsson.

Islandsk skjald, 13. årh.

Lausavisur.

I (1219). Hvat skalk fyr inik byrjar hafs at herja

hyrjar hyrsveigir mér eigi

hreggmildr jofurr leggja (sårs vibr jarl) å orar

(gram fregnk at pvi gegnan) ættleif5ir (svan reifoan).

geirnets sumar petta?

ef svå mætti; en vpr ætt verSr venjask afarkaupum = Nu lever (kun) I

to, Tord, men seks i sidste efterår; da var de brødres lod bedre; plynd-

ringen blev ikke Ion-net mændene blidt; kriger, ulvene bevirker, at svinene

slutter sig sammen, hvis det kunde mage sig således; men vor slægt må
vænne sig til hårde handeler.

6. Elfar ulfseojandi, ber Eyjolfi kveSju heitn, pas somi honum heyra

bezt me5 eyrum; pvit lofak orvan skorungmann skilmildra skålda; hann

lin" sælstr sannau&igra manna und s61u = Søfarer, bring Eyjolv min hilsen,

som det sommer sig bedst for ham at høre med sine øren; ti jeg priser

den raske dygtige blandt de retskafne skjalde; leve han som den rigeste

af alle i sundhed rige mænd på jorden.

7. Komk inn. pars svanni, svanna vænstr, sat i ranni; su Gerfir svar&ar

garoa raoar leysti svarSakr = Jeg kom ind, hvor kvinden, dejligst af
kvinder, sad i huset, den kvinde var ifærd med at rede sit udslagne hår.

[G.] 1. Hvat skalk leggja fyr inik petta sumar, geirnets hyrjar hregg-
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2 (1222), Norbr bera gæti-

Gautar

geira stigs at vigi

Ham&is væor (å heioar

hagl snyr) å vit Bagla;

skyldut flærSar fyldir

festendr lagar hesta,

haror getk vist at ver5i

vårr fundr, reka undan.

3 (1222). Storlåtr hefir Sturla

(stendr hrafn å nå), jafnan

Kristr ræor tiri ok trausti,

Tuma hefndir vel efndar;

skapat vann, hinn es hoppum,

hestrennif, veldr Hestum,

has fyr herna5 storan

hofubviti gribbitum.

4 (1228). Var5k, pars viga

Nir5ir

valskob rubu blobi,

gnyr 6x Gpndlar skura,

gagnhræddr svåt bar magni;

sjalfr lag5a ek, sveigoar

sårs l'ell bl65 å årar

litt, vask heldr i hættu,

haus minn å fjøl stinna.

mildr jpfurr ? ; fregnk gegnan gram al l>vi; mér byrjar eijri al herja a 6rar

aettieifoir, hats hyrsveigir; jarl vi&r sårs svan reifoan = Hvad skal jeg

foretage mig denne sommer, krigerske fyrste? jeg sporger den dygtige

fyrste derom; det sommer sig ikke for mig at hærje på mit fædreland,

gavmilde mand; jarlen glæder ravnen.

1. Gæti-Gautar geira stigs bera Hamois væ&r uor5r at vigi å vil Bagla ; hagl

snyr å lieiQar; skyldut flær&ar fyldir feslendr lagar hesta reka undan; getk,

at vårr fundr veroi vist harSr = Krigerne bærer rustningen nordpå imod
Baglerne til kamp] haglen sner på hederne; de svigfulde mænd skulde ikke

undslippe; jeg mener, at vort møde bliver tilvisse hårdt.

3. Storlåtr Sturla helir efndar vel hefndir Tuma — hrafn stendr å nå
— Kristr ræor jafnan tiri ok trausti; has hestrennir, hinn es veldr Hestum

hoppum, vann skapat griobitum hofuoviti fyr storan hernao = Den stolte

Sturla har vel udført hævnen efter Turne — ravnen står på ligene —
Krist råder altid for hæder og støtte ; søfareren, han som besidder de fleste

held, gav fredsforstyrrerne en hovedstraf for deres store røvertog.

4. Varok gagnhræddr, svåt bar magni. pars viga NirQir ruou valskoS

bloQi; gnyr Gondlar skiira 6x; sjalfr lagoa ek haus minn å stinna fjol; vask

heldr i hætlu; blod fell å litt sveigQar sårs årar = Jeg blev lamslåt af
skræk, så at det overvældede mig, der hvor krigerne rødfarvede våbnene
i blod; kampen voksede; selv lagde jeg mit hoved på det stive bræt; jeg

var i en stor fare; blodet strømmede på de ubøjelige sværd.

5. Vist hafa menu. beirs nenna mestu ofstæki, min/k foour sins;

ferd rauo Hein ok bpovar sky al moroi; på for hafa synir byrjat litt haldkvæma
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5 (1228). Vist hafa minzk,

beirs mestu,

men n, ofstæki nenna,

(ferb ranb flein at niorbi)

fobur sitis (ok sky bpbvar):

bå hafa litt fpr (frétnum

fyr gerb) synir byrjat

(her gezk hnepst til Snorra)

haldkvæma forvaldi.

7 (1232). Hvårt munu, Hildar

kerta

hregg kom æst at seggjum,

(raun sleit or bvi) Rånar

ræfrfirbingar virba.

at. ståla bjårls, Sturla,

steinrunnins, mun kuniia,

valr fekk blobs i byljum

bråbir. stort at råoa.

6 (1229). Hofoinginn for hingat

harbgebr til Vatsfjarbar,

hugbi vætr å vægbir,

vestr rausnar-før mesta;

mjok hefr målalykbir

menryranda ens dyra,

vegr Sturlu bvarr varia,

vandat heilagr andi.

8 (1232). Guldu grimdar fyldir

gljufrs bestinga vestan

strætis storrar lautar

stiklendr tiund mikla;

létusk einn dag (itrum

arnsprengi) framgjarnir

(svå hykk) fiknir (til tokusk)

tveir hpfbingjar beira.

forvaldi; her frétnum gezk hnepst til Snorra tyr gerd=Tilvisse har de mænd,
som er besjælede af stor voldsomhed, hævnet deres fader; mændene har

rødfarvet spyd og skjolde i kampen; det tog har sonnerne gjort til lidet

gavn for Torvald, de spørgelystne mænd synes mindst om Snorre for

handlingen.

6. Hofoinginn for haroge5r hingat til VatsfjarSar vestr mesta rausnar-

for; hugSi vætr å væg5ir; mjok hefr heilagr andi vandat målalykoir ens

dyra menryranda; vegr Sturlu bvarr varia = Hovdingen foretog hårdsindet

her vesterpå til Vatsfjord en overmåde stolt og virksom rejse ; han tænkte

ikke på eftergivenhed; i hoj grad har den hellige ånd afgjort den herlige

mands sag med omhu; Sturlas hæder forringedes ikke.

7. Hvårt munu Rånar-ræfrfiroiugar vir5a — æst hregg Hildar kerta

kom at seggjum (raun sleit or pvi) — , at Sturla mun kunna at rå5a stort;

valr bloSs fekk bråoir i byljum steinrunnins ståla hjarls = Mon Isfjording-

erne vil have den opfattelse — en hæftig ka>np overraskede mændene ler-

faringen viste det) — at Sturla forstår sig på store foretagender ; ravnen

fik bytte i kampen.

8. Grimdar fyldir stiklendr storrar lautar gljufrs strætis bestinga

veslan guldu mikla tiund; létusk tveir fiknir bofoingjar l>eira einn dag fram-

gjarnir; hykk svå tokusk til itrum arnsprengi = AUendene vestfra, opfyldte



GUBMUNDR - JÅTGEIRR - EYJOLFR - ORMR 93

Jåtgeirr Torfason.

Islandsk skjald, 13. årh.

Lausav isa (1222).

Rjobr sak hlækinn heona pat fråk likn, es lékum,

hjaldrdrifs å Kyrfjalli lungtors, vi5 Ribbunga,

stirSaurriSa storbar dåsinn lå at vi5 disi

storfjarri mer l^ori; dvergranns i Tunsbergi.

Eyjolfr Brunason.

Islænder, 13. årh.

Lausavisa (o. 1225).

Kaupir (>rr, né eyri orbrakkr ilja snekkjur

allrifum skal hlita, austrænna sér flansta.

Ormr svinfellingr.

Islænder, 13. årh.

Lausavisa (1228).

Mikil var ps, pas Ysju sårs rubu seggir dreyra

aldrtjon bu5u ljonar; svell, åbr forbjprg felli;

af grusomhed, kom til at betale en stor tiende; to af deres hidsige høv-

dinger tede sig en dag som meget virkelystne; således ved jeg er det

lykkedes for den udmærkede kriger (Sturla, 0: at hævne sig).

[J.] Rjoor hjaldrdrifs stor8ar stirSaurrioa, sak hlækinn heona Pori

storfjarri mér å Kyrfjalli; j>at fråk likn lungtorgs, at dåsinn lå Ti5 dverg-

ranns disi i Tunsbergi, es lékum vi5 Ribbunga = Kriger, jeg så den kælne

Tore flik langt borte fra mig på Kyrfjæld; det har jeg hørt var ha/ns

hjærtes fryd. at den dovne lå hos kvinden i Tønsberg. da vi legte med
Ribbungerne.

[E] Qrr austrænna flansta ororakkr kaupir sér ilja snekkjur. né skal

hlifa allrifum eyri = Den orddjærve styrer af norskt skib [en norsk køb-

mand] køber sig fod-fartojer [sko]: man skal ikke spare på de rigelige

penge (man har).

[O.] Mikil os var, j>ås ljonar hnon Ysju aldrljon; seggir ru8u sars
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føbur dauba rak fæbir Porftr var hættr i hproiim

iylu blakks me5 saxi, hjørleik guma fjørvi.

Årni Magnusson oreiåa.

Islænder, 13. årh.

Lausavisa (1228).

Qld hefr Ysju felda mintusk mest, pas ræiitu,

oframliga gamla, (mikill svarmr var par) barniar,

bars brandr vio rif rendi skjold bar herr or hjaldri

rauSr kerlingu snauSri; happsnauor, fyour dauba.

Sturla Sigvatsson.

Islænder, 13. årh.

Lausavisa (1228).

Risu, pas ønd lét Ysja synt var, at seggir mintusk

aldræn i gny skjalda, sins, bås fribr tok dvina,

sterk fråk stpl i myrkri, (opt rekr gid til heipta

stor tibendi, riba; ofnaub) fobur dauba.

svell dreyra, åor Porbjorg felli; fæbir fplu blakks rak foour dauSa me5
saxi; Por5r var hættr fjorvi guma i horoum hjorleik = Der var en stærk

tummel, da mændene tog Ysja af dage; mændene farvede sværdene

blodige, for Torbjorg faldt; krigeren hævnede sin faders død med sværdet;

Tord var farlig for mændenes liv i den hårde kamp.

[A.] Qld hefr felda gamla Ysju oframliga, bars rauor brandr rendi

vio rif snauori kerlingu; barmar mintusk mest dauSa fo5ur. bås ræntu —
bar var mikill svarmr—; herr bar happsnauor sk jold or hjaldri= Mændene
har fældet den gamle Ysja lidet hæderfuldt, hvor den røde klinge ramte

den fattige gamle kones ribben; brødrene hævnede stærkt deres faders

død, da de plyndrede — dér var en stærk tummel —
. hæren bar lidet

heldig skjoldene ud af kampen.

[S.] Stor libendi risu, bas aldræn Ysja lét ond i skjalda gny; fråk

sterk slpl rioa i myrkri; synt var, at seggir mintusk dau5a foSur sins, bås

frior lok dvina; opt rekr ofnauo pld til heipta = Der opstod store tidender^

da den bedagede Ysja lod sit liv i kampen; jeg har hørt, at de stærke

våben blev svungne i mørket; det var klart, at mændene hævnede deres

faders dod, da freden endte; ofte driver stærk tvang folk til vredesgærninger.
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Svertingr torleifsson.

Islænder, 13. årh.

Lausavfsur (1228).

1. Hør5 er heimsokn or5in; 2. Feldit Ysju aldir

haf'a mun svinn at minnum (ill verk friSi spilla),

old, hvé ytar guldu åor nema olmu ré5i

yfirmanns bana sarman, Joans fe5r Hnikars ve5ri;

er råfåka rpku vist hefr minzk et raesta

rei&endr gota meioi mågs brennu arngrennir

bar5s or Breioafirbi (JDverr \)6 |Dinn vegr Snorri)

braut sjaldfarnar lautir. jringriks me5 kviblingum.

Olåfr Brynjolfsson.

Islænder, 13. årh.

Lausavisa (1228).

Sins mågs hefir sveigir $6 's élvibum Ala,

snåkhaubrs rekit dauba, ættstors, at brag Snorra,

hår lék hyrr of styri eldr for afla gjøldum

hjprJDings, me5 kvi&lingum
;

itrmennis, sto5 lit il

.

[S.] 1. Hor5 heimsokn er or5in; hafa mun svinn old at minnum,
hvé ytar guldu sannan bana yfirmanns, er råfåka reioendr råku barfts gota

meioi braut 6r Brei5afir5i sjaldfarnar laulir = Der er sket en hård hjem-

søgelse; kloge mænd vil længe mindes, hvor eftertrykkelig mændene
hævnede høvdingens død, da søfarerfie drev krigeren (Sturla) bort fra

Bredefjord(segnene) ad veje, der sjældent befares.

2. Aldir feldit Ysju, nema .T(')ans feor rédi åor olmu veori Hnikars:

ill verk spilla friSi; vis! hefr arngrennir minzk et mesta brennu pingriks

mågs meo kviolingum ; bo bverr binn vegr Snorri = Mændene vilde ikke

have fældet Ysja, medmindre Jons fader (Snorre) i forvejen havde været

tilskynder til den hidsige kamp; slette gæminger fordærver freden; til-

visse har krigeren (Snorre) for en god del hævnet sin tingmægtige mågs
indebrænding med kvædlinger ; din anseelse går stærkt tilbage, Snorre.

[O.] Sveigir snåkhauors hefir rekit dauoa mågs sins meo kviolingum;

hår hyrr lék of styri hjorbings; bo 's élvioum Ala lilil sto?> at brag Snorra;

eldr ættstors itrmennis for afla gjoldum = Manden har hævnet sin mågs
død med kvædlinger; den hoje ild flammede omkring krigeren; dog er der
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Olåfr Leggsson, svartaskåld.

Islandsk skjald, 13. årh.

1. En drape om kong Hakon (?)

1. Gjarn emk måls of 2. Hreinstolpa ått hjålpar,

Mornar herrekkir, brag pekkja;

mæring panns blik særir hått sitio hans i réttu

hvarmæti' skprungr sæti.

2. En drape om Skule jarl.

Skula 'r bezt und båli

byrræfrs skopub ævi.

3. En drape om Kristus (?)

1. Heklr var honum, er seldi, 2. Tung] gaft tryggvinr engla

harokeypt, sonu jaroar tali5 dægr, megin lægis,

oss stillir pat alla, l'ekk hlyrnir stao stJQrnum,

au&igt lif fyr dau5a. sterkr ok aldir merkja.

en ringe støtte for mændene i Snorres digt ; det bål, som den ætstore, ud-

mærkede mand omkom i, har ført til gengæld.

[O.] i, 1. Emk gjarn måls of mæring, Jpanns særir blik M9rnar = Jeg

er villig til at tale om den fyrste, der uddeler guldet.

1, 2. Herrekkir, ått pekkja brag hjålpar hreinstolpa; sitio, skorungr.

hvarmætr, hått i réttu sæti hans = Fyrste, du kan kende hjælpens rene

støttes (hellig- Olafs?) digt; du, i alle henseender udmærkede mand, sidder

hb'jt på hans rigtige trone.

2, Skula 'r skopu5 bezt ævi und båli byrræfrs = Skule har fåt det

bedste liv under solen.

3, 1. Heklr var honum harokeypt, er seldi au&igf lif fyr dauda; pat

stillir oss alla jar5ar sonu — Det var ham meget dyrekøbt, som lod sit rige

liv for døden; det bringer os alle jordens sdnner ro.

2. Sterkr tryggvinr engla, gaft tung] merkja talio dægr, megin lægis

ok aldir; hlyrnir fekk stjornum stao = Englenes stærke, trofaste ven. du
gav himmellegemer for at mærke de talte halvdogn, havets styrke og

sekler; himlen gav stjærnerne sted.
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4. Af et kærlighedsdigt (?)

1. Freyju angan leygjar. 2. Hpg leit hvarma skogar

hlabnorn vib mér stjornum.

5. Lausavisa (o. 1230).

Haldum vér of hildar meban hreggstærir hirir

hyrrjobanda frobum, hjålma, pings, i bingi

nytir hann at hreyta, siks lija sinni leiku,

hpfubvprb, moins jorbu, svå kåtr unir gåti.

Gudmundr Asbjarnarson.

Islænder, 13. årh.

Lausavisa (1237).

Beibisk illra orba eltr var austan glanni,

umsnubrandinn borba; ogiptan skaut manni

fæddr var å beinum boroum (håb samir mistar meibi)

barkhrjobr i Austfjprbum; yfir Mpbrudalsheibi.

fcorir jokull.

Islænder. 13 årh.

Lausavisa (1238).

Upp skalt å kJQl klifa, kostabu hug pinn herba,

kpld er sævar drifa; hér skaltu lifit verba;

4, 1. [Er usammenhængende].

2. Hyg hlaonorn leit hvarma skogar stjornum vi8 mer = Den kyndige

kvinde så på mig med sine ojne-

5. Vér hyldum hyfuovyrd of i'rooum hildar hyrrjodanda: — hann nytir

at hreyta moins jyrou, — meSan hjalma siks hreggstærir hirir i bingi hjå

leiku sinni; svå kåtr unir gåti hings = Vi holder hovedvagt over den
kyndige kriger, — han glæder sig ved at tiddele guld — , medens krigeren

har det lunt i sængen hos sin veninde (hustru); meget glad nyder han
samværets glæder-

[G.] Han som snuser omkring spisebordene ønsker (udæsker til)

onde ord; barkæderen blev ernæret i Ostfjordene med knuste (fiske-) ben;

den kåde bengel blev fordrevet østfra, ulykken førte ham over Modrudals-
hede; han fortjæner spot.

7
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skail beygjattu skalli,

|iott skur å ^ik'falli:

åst hafbir |du meyja;

eitt sinn skal hverr deyja.

Skalk aldrigi,

J^ott ek ey lifa,

syslu beibask

å Sunnmæri,

Snækollr Gunnason.

Nordmand, 13. årh.

Lausavisa (1239).

j)vit fluttu mik

fjandmenn [jaftan

BjQrgynjar til

at bo5i hilmis.

Gunnarr.

Islænder, 13. årh.

Lausavisa (1244)

HerSar laust hrings NJQr&r

horni, varat bryn]3orn,

å Birni, bilgjarn

blunda, fyr Geirmund;

steypask tok galinn glopr.

gauri var5 fyr npsum aurr

{jetta JDotti J3J65 gott;

forgisl sambi honuni pisl.

[P.] Du skal krybe op på kølen; koldt er søens skumsprøjt; stræb

efter at ydre dig modig; her skal du miste livet; træk ikke op til gråd.

skaldepande, selo om en byge overfalder dig: møers kærlighed nød du:

engang skal enhver do.

[S. J Aldrig skal jeg, selv om jeg skuldr leve i al evighed, bede om
syssel på Sondmore, ti mine fjender forte mig derfra til Bergen ifølge

fyrstens bud.

[G.] Hrings NjorSr laust heroar a Rirni horni fyr Geirmund; brynborn

varat bilgjarn blunda; osv. = Krigeren kastede et horn mod Bjiirns skulder

for at hævne Geirmund; han var uvillig til at blunde (lade som han intet

så); den galne tåbe styrtede forover; tølperens næse ramte skarnet:

dette syntes folk godt om; Torgisl var det, som straffede ham.

[I.] 1. PorSr 68 i strioum styr fyr skjoldu; strengs bagi kom å dreng!

;

endr rif'u imunvindar Ygg.jar l.jobl; Sigars tjalda galdr-Freyr nam grenna

gunnmåna; ormr vigs stoo i vormum val; sku9 drifusk blodi = Tord
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Ingjaldr Geirmundarson.

Islandsk skjald, 13. årh.

1. Atloguflokkp (1244).

1. 3?6r5r 6o i styr striSum,

strengs kom hagl å drengi,

endr rifu imunvindar

Yggjar tJQld, fyr skjoldu:

gunnmåna nam grenna

galdr-Freyr Sigars tjalda,

ormr stob i val vormum
vigs sk65 drifusk blobi.

2. Rit var5 raub at mæta
(rubusk spjot i val) grjoti,

gustr knuoi mjok mistar,

niein fekk herr af steinum:

stærSisk hjaldr, en liur&ir

Hårs, reiddusk skip, meiddusk,

bukr fell å Val vika,

våpnadoms, at romu.

3. Poror vann flest, pars

fyr&ar,

fleinhregg, brntu eggjar;

framr gat sonr at semja

Sigvats dunur vigra;

ognrokkum fråk ekki

alisnart i styr hjarta,

pars hraut å sæ sveiti,

sverftålfi nijpk skjålfa.

trængte frem foran skjoldene i den hceftige kamp ; pilene ramte mændene;
kampstormene flængede dengang skjoldene; krigeren huggede skjoldet itu;

sværdet stod i de varme lig; våbnene farvedes i blod.

2. Rau5 rit var5 at mæta grjoti — spjot ruousk i val — gustr mistar

kniioi mjok; herr fekk mein af steinum; hjaldr våpnadéms stærSisk, en

hurSir Hårs meiddusk at romu; skip reiddusk; bukr fell å Val vika =
Det rode skjold måtte mode stene — spydene rodfarvedes i de faldnes lig

— kampen rasede stærkt; mændene fik men af stenene; kampen voksede.

men skjoldene ødelagdes i kampen; skibene svingede; mændene faldt

sonderhugne på skibene.

3. TJ6r3r vann flest fleinhregg, pars fyr5ar brutu eggjar; framr sonr

Sigvats gat at semja vigra dunur; fråk allsnart hjarta skjålfa ekki mjok
dgnrokkum sveroålfi i styr. pars sveiti hraut å sa' — Tord vandt sejr i de

fleste kampe, hvor mændene brød sværdsæggene; Sigvats dygtige son
havde kampe; jeg har hørt, at det meget modige hjærte ikke bævede
synderlig for den kampmodige kriger i kampen, hvor blodet strømmede
ud i havet.

4. Ilildar garos svipknyjandi myndi si/t flyja å siuxli li-a hQrCu hret-

viori geirttetja, ef sumir hlunnfåks runnar stæSi héti fastara; gautar hjaldrs
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4 Myndi sizt a sundi )\5 Irak lif vib dau5a

svipknyjandi flyja libveljanda selja.

hildar gar5s fra hgi^u en pess er gri5 grendusk

hretvi&ri geirfletja, galt Leirhafnar-Hjalti.

ef (hjaldrs reitar) lioti

hlunnfåks sumir runnar 6. Ims haf&i li<3 ljonia

(gunnlåtrs ru5u gautar leikherSandi ver&ar

glæSr) fastara stæ&i. (ruSusk mél) i styr (ståla

stinn) tveim hlutum niinna;

5. HrauS, £ars hermenn kni5u, pvi fråk Pundar skyja

hlutvaudr, dunur randa, pingeggjanda leggja

(nienn vissu pat) prenna gunnar eims fra glaumi

PorSr hlaupmari borSa; groe5is ski5 ofsi&ir.

2. Brandsflokkr (o. 1246).

1. Vell gaf varga fyllir bliSr var prr af au5i

vingoSr kyni pjoSar; oddstiklandi miklura;

veitti au5 sås åtti |)ær li fa vist er våru

oddrogs bo&i gnogan; vinsæls skprungs minjar.

reitar ruou gunnlåtrs glæSr = Krigeren vilde mindst af alt have flygtet

ud af de» hårde kamp på søen, hvis vogle af mændene havde stat noget

fastere; krigerne rødfarvede sværdene.

o. Hlutvaiulr 3?or5r hrauo prenna bor5a hlaupmari, pars hermenn
kniou randa dunur; menn vissu pat; fråk lyfi selja lidveljanda lif vi6 dauQa

J

en Leirhafnar-Hjalti galt pess, er griS grendusk = Den retskafne Tord

ryddede tre hurtige skibe, hvor hærmændene havde kamp; det vidste man;
jeg ved, at mændene solgte anføreren deres liv for døden; og Hjalte fra

Lerhavn måtte undgælde for at freden brodes.

ti. Ims verSar Ijoma leikherdandi haf8i tveim hlutum iniuoa 1 i v> i styr;

stinn mél ståla ruousk; pvi fråk Pundar skyja pingeggjanda leggja of si5ir

græ&is skio fra gunnar eims glaumi= Krigeren havde to tredjedele mindre

mandskab i kampen; de ubøjelige sværd rødfarvedes: derfor ved jeg, at

krigeren omsider trak sine skibe ud af kampen.

% 1. VingoSr varga fyllir gaf kyni bj65ar vell; oddrogs bo5i veitti

auo, sås åtti gnogan; hlior oddstiklandi var prr af raiklum auSi; bær

minjar vinsæls skyrungs, er våru. lifa vist = Den vennesæle kriger gav

folk gnid; krigeren gav rigdom, han som ejede overflod; den venlige
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2. Mætr fekk oroslir yta 4. Skiptu skøp sera optar,

ålmrjooandi gooan: skornngr fell i dyn hjgrva

itr kunni blik brjota æztr nieb oi'5stir beztan,

Brand r glymfjoturs landa; osvifr fira lifi;

litt unni så sleitum får må fieina skurar

seims hyrbroti geima; frægr aldrlagi bægja

opt gefna lét, jaihan seios né sinum dauSa

oddrjofcr vinum hodda. svipskoroandi forSa.

3 Hreggsulli (ok halla, 5. Elgrundar, bjarg ondu,

hné fer5 i dyn sverSa, æztr pjobkonungr, mæztri

skpglar furs a skyra (g65s sarair buolung beifta)

Skagfiroinga stir5um; Brands (vi5 fjornis landa):

hvits hefr hnndrao låtizk hvild fær oolingr aldar

hjaldrlands i styr manna, alviss paradisar,

(trautt må tal pats hittum) prutt sås pislum léttir,

tirætt (or pvi fættask). Pals broour, frio, sylu.

mand var gavmild med sin store rigdom; det minde om den vennesæle

fremragende mand, som der var, vil tilvisse leve.

2 Mætr ålmrjooandi fekk gooan 6r5stir yta; itr Brandr kunni brjota

blik landa glymfjoturs; litt unni så geima hyrbroti seims sleitum; oddrjoSr

lét jafnan opt gefna hodda vinum = Den udmærkede kriger vandt godt

ry blandt mænd; den herlige Brand vidste at bryde guldet; lidet elskede

den gavmilde mand at holde guldet tilbage; krigeren gav tit og ofte guld

til sine venner.

•i. StitSura skoglar fiirs hreggsulli tok halla å skyra SkagfirSinga,

fe ro hné i sveroa dyn; tirætt hundrao manna hefr låtizk i styr hvits hjaldr-

lands; trautt må tal, pals hittum, fættask or pvi = Den voldsomme kamp
kom til at gå ud over de udmærkede Skagfjordinger ; mændene segnede

i kampen; et hundrede er faldne i slaget; næppe vil dette tal, som vi

har erfaret, blive forminsket.

4. Skop osvifr sem optar skiptu fira lili; æztr skorungr fell i hjorva

dyn med beztan orSstir; får fieina skurar seids svipskoroandi frægr må
bægja aldrlagi né for5a dauoa sinum = Skæbnen, umild som oftere, har
gjort ende på mændenes liv; den ypperlige hdvding faldt i kampen og

vandt udmærket ry; ingen nok så beromt kriger formår at hindre døden
eller udskyde sin død.

5. (Eztr pjéokonungr elgrundar, bjarg mæztri ondu Brands; samir

beioa trods vi8 buolung landa fjornis: alviss oolingr aldar, sås léttir prutt
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6. Mildr reb skerar en skyldi viggs megu varia liyggja

skjaldreyrs botubr aldri; vebrtams svana be5jar

^rymkennis tok [)annig åms bliknjotar i t rir-

Jpungr harmr sonu unga; aubmilds skonings dau5a.

3. Lausavisa (1245).

Hvatr ferr hpldr at, vitja, nu gerisk. nor&r å beibi.

blyrgarbs, Skagafjarbar, nibs mun herr reka errinn,

vpn er hreggs, ef heina jijob dregsk å veg viba.

hjarlstribandar biba; vindligt glerils strindar.

Skåld-Hallr.

Islandsk skjald. 13. årh.

Brandsdråpa (1246).

1. Brand r drosk yta undir, {Dustu Vatsskarb vestan

atreib varb \>k skatna, vinir Brands ok sva handan,

brått of breibar sveitir. skjott fråk beldr at hittisk

buendr saman strendu: berabs-drott ok lib Fljota.

pislum fri5, fær splu Pals brodur hvild paradisar = Himlens højeste hoved-

konge, frels Brands herlige sjæl; det sommer sig at bede himlens konge

om det gode; menneskenes alvise konge, som nådig afløser pinsel med
fred, giver Pauls broders sjæl paradisets hvile.

6. Mildr skjaldreyrs hotu5r ré5 aldri skeinr eii skyldi; barnlig tok

bungr harmr unga sonu brymkennis ; varia megu itrir njotar tims. veortams

svana beojar blikviggs hyggja dauoa auomilds skorungs = Den gavmilde

kriger levede kortere, end han burde; således greb en tung sorg krigerens

unge sonner; næppe kan de udmærkede mænd tænke sig, at den gav-

milde kraftige høvding er død.

3. Hvatr hpldr ferr al vitja Skagafjarbar; vpn er hlyrgaros hreggs,

ef heina hjarlstrioandar bida; nu gerisk vindligt glerils strindar; errinn

herr mun reka nibs; pjob dregsk viba å veg nor5r å heioi = Den raske

mand kommer at besøge Skagefjord; man kan vænte kamp, dersom

krigerne holder stand; nu ser det ud til vind i luften; den raske hær
vil hævne nidet; folk begiver sig viden om på vej op på heden der

nordpå.
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2. Brått var5 ferB at fréttum

fundr, å Haugsness grundu,

liættr, sås hpldar pttu,

(hlif rauzk) fira lifi;

lagbi ly5r, jpars dugoi

landfolk, saman randir,

ok fullharbra fyrSa

fvlkingar å gingusk.

3. Ruddisk bryndum broddi,

Brandr neytti vel handa,

af Jpars eggjar skifSu,

aub-Baldr, hluti skjaldar;

geystusk geirar traustir,

gekk hrafn af jpvi drekka,

last at fyr5a brjostum,

fen dreyrugra benja.

4. Gekk, |?ars geirar stukku,

go&i vårr me5 hjor roSnuni

lystr i fylking trausta

framm ok PorSr enn rammi;

fast hykk frændr at lysti,

fer5 ofrabi sveroum,

él var5 Yggjar båla

øndurt, saman rgndum.

1. Brandr drosk brått yta undir of breioar sveitir; bå var5 atreio

skatna; biiendr strendu sanian; vinir Brands bustu vestan VatsskarS ok

sra handan; fråk at heldr skjott hittisk hera&s-drott ok li5 Fljota = Brand
samlede snart folk til sig fra de brede landegne; da red mændene til

ham; bønderne samledes; Brands venner kom ilsomt vestfra over Vats-

skard og ligeledes fra modsat side; jeg har hørt, at meget hurtig modte

herredets mænd med dem fra Fljot.

2. Brått var5 fer5 at fréttum fundr, hættr lifi fira, sås holdar pttu å

Haugsness grundu; hlif rauzk; lyor lag5i saman randir, bars landfolk

dugoi, ok fylkingar fullharåra fyroa gingusk å = Snart fik man travlt med
at fortælle om det møde, farligt for mændenes liv, som mændene havde

på Haugsnæsland ; skjoldet rødfarvedes; mændene mødte til kamp, hvor

landsfolket viste sig dygtigt, og de meget kraftige mænds fylkinger

trængte mod hinanden.

3. Au5-Baldr ruddisk bryndum broddi, — Brandr neytti vel handa —

;

bars eggjar skifdu af skjaldar hluti; traustir geirar geystusk fast at fyroa

brjostum; hrafn gekk af \)vi drekka fen dreyrugra benja = Manden
trængte frem med det hvasse spyd — Brand brugte sine hænder godt —
hvor æggene huggede skjoldene i stykker; de stærke spyd for stærkt mod
mændenes bryster; ravnen gik på grund deraf hen at drikke de blodige

sårs væske.

4. Go&i vårr gekk fystr framm meo ro&iium hjor i trausta fylking ok

for5r enn rammi, bars geirar stukku; bygg, at frændr lysti fast rondum
saman; fero ofraoi sverSum; él Yggjar båla varo ondurt = Vor gode gik

først frem med det blodige sværd i den stærke fylking og den stærke Tord,

hvor spydene floj; jeg ved, at frænderne stødte kraftig sammen: mændene
svang deres sværd: det kom til almindelig kamp.
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5. HarSr fråk heldr at yr5i 6. Létu lit" fyr spjotum,

Hiltlar leikr, bars gildir lask eigi bar båski,

baugskerSandar bprSusk; sungu vppn å vangi

bitu sverb i hlym ritar; vighlj65, buendr go5ir;

Yggs var5 annarr tveggja. vitt lå valr å gryttu,

at gingusk ]aå skatnar, var5 tafn buit hrafni.

odda meiSr i 65 u gunnar mår of gaurum

alls gnyhreggi falla. gall, Haugsnesi fallinn.

Olåfr fcoråarson hvitaskåld.

Islandsk skjald og lærd, d. 1209.

1. Et digt om kong Håkon (1239).

1. Vigstorma, namt Vermum, bændr hlutu kvøl, J3ås kyndisk

valdr, flåræ5i gjalda, kapps hår logi, såra;

lézt ræsir gim geisa, gegn, létuS hyr hegna,

gekk eldr of sjpt rekka; hjaldréls fromuSr, velar.

5. Fråk at yr5i heldr har5r Hildar leikr, bars gildir bangskerSandar

borousk; sverS bitu i hlym ritar; anuarr tveggja odda mei5r varo falla i

alls oou Yggs gnyhreggi ; skatnar gingusk J^å at = Jeg har hørt at der

opstod en meget hård kamp, hvor de dygtige mænd sloges; sværdene bed

i kampen; den ene af de krigere måtte falde i den stærkt rasende

kamp; mændene trængte frem mod hinanden.

6. G65ir buendr létu lif fyr spjotum; håski lask eigi par; vppn

sungu vighljoS å vangi; valr lå fallinn vitt å gryttu Haugsnesi; tafn van1

*

buit hrafni; gunnar mår gall of gaurum = Gode bønder lod deres liv for

spydene; faren udeblev ikke dér; våbnene sang kamptoner på vangen;

valen lå falden vidt og bredt på det stenede Hangsnæs ; bytte blev givet

ravnen; den skreg over tølperne.

[6.] 1. Vigstorma valdr, namt gjalda Vermum flåræoi; ræsir, lézt

gim geisa; eldr gekk of sjot rekka; bændr hlutu såra kvol. bås kapps

hår logi kyndisk; gegn hjaldréls fromuSr, létuo hyr hegna velar = Kriger,

du betalte Værmlændingerne deres svig; fyrste, du lod ilden rase; flam-

merne gik henover mændenes boliger; bønderne fik en bitter kval, da den

meget hoje lue tændtes; modige kriger, du lod ilden straffe deres rænker.
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Et hrynhent

1. Mærir gloddusk miklu åri

menn, bpru på åvoxt tvennan

(veglig syndisk) vior ok t'uglar

(visa grein) å sumri einu.

2. Or5 sendi på JQfri Proenda

afrendr konungr viba lendum;

folkpru5r keyrSi flota breiban

(flugu boro of haf) stillir nor5an;

fyrSar mæltu å hendr sem

harSast,

hofsk gnn af pvi lendum monn-

um,

errinn bjo me5 herskip harri

Håkarlastrpnd, fromum jarli.

digt (1240).

3. Ping stofnuou jpfrar ungir,

jarl veitti svor ræsi snarla.

hersar boru å hilmi dyran

(hjaldrs fystu peir) sakar kaldar;

alt lag5i på fromu5r frægSa,

fekk sætt af pvi stillir rekka,

snildar skyrs ok seldi vårar

sitt mål i kné lituos ståla.

4. Snæfrir drogu enn meSal

j°fra,

aldir koou varia haldask

oSlings heit vi5 allvald mætan,

årskap5an grim vinir hvårskis;

minnigr bjoggi siklingr sunnan

2, 1. Mærir menn gloddusk miklu åri; vi5r ok t'uglar børu J>å tvenn-

an åvoxt å einu sumri; veglig syndisk grein visa = De udmærkede mænd
glædede sig vid den gode åring; troer og fugle bar da to gange frugt på
én sommer; det viste sig at fyrsten var herlig.

-2. Afrendr konungr sendi på or3 viOa lendum jofri Prænda ; folkpriior

stillir keyrSi breioan flota noroan; bor5 flugu of haf; fyroar mæltu a hendr

fromum jarli sem hardast; af pvi hofsk onn lendum monnum; errinn harri

bjo Håkarlastrond me5 herskip = Den stærke fyrste sendte da bud til

Tromlernes vidt herskende fyrste; den kampmodige fyrste forte en bred

flåde nordfra; skibene floj over havet; mændene førte stærke klager frem
mod den dygtige jarl; derfor opstod der meget bryderi for Undermændene;
den raske fyrste bedækkede Håkarlestrand med krigsskibe.

3. Ungir jofrar stofnuou ping; hersar boru sakar kaldar å dyran hilmi;

peir fystu hjaldrs; jarl veitti ræsi snarla svor; fromuSr frægSa lagdi på
alt sitt mål i kné ståla lituQs snildar skyrs ok seldi varar; stillir rekka

fekk sætt af pvi = De unge fyrster berammede et møde; høvdingerne

fremførte fjendtlige beskyldninger mod den herlige fyrste; de tilskyndede

til kamp; jarlen gav kongen hurtig svar; han som udførte berømmelige

handlinger overlod da hele sin sag til den veltalende krigers afgørelse og

gav edelige løfter; mændenes fyrste fik derved forlig.

\. Snæfrir vinir hvårskis drogu enn meoal jofra årskapoan grun; aldir

k65u heit oQlings varia haldask vio mætan allvald; minnigr siklingr bjoggi

snnda vigg sunnan me3 snjalla drengi, en jarl stokk undan austr of fjall

;

ytar brugdusk nylum jofri = De rådsnilde venner af ingen af dem bragte
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sunda vigg, en jarl stokk undan

(ytar brugSusk jgfri nytum)

austr of fjall meo drengi snjalla.

5. Snjallir foru måga i millum

nienn, seldusk ^>eir gisla tvenna.

synni tok på sætt, er funousk

snarir bragningar, lierr at

magna;

nafnbætr jok sås Noregs gætir,

niojum pryddr, ok sikling

skryddi,

bjortu heiti, bpSvar fljotan,

blibs hertoga, gjpfum friSum.

6. Flåræ&i kom framm of siSir.

friobann hof på ofund manna,

eigi må vib ørlog bægjask

jpfra sveit, pott rpSug heiti;

storr var harmr, bars striddu

harrar

ståla hregg, JDvit æ mim beggja

rausnar-kapp ok riki uppi,

ram ri pj65, me5an jor5 heldr

flooi.

7. Hauksnjallr tok på liersa

stillir

hæra nafn en mundang væri;

frændir efldu bengil reyndan;

pungr magnaSisk agi bragna.

den tidlig skabte mistanke endnu mellem fyrsterne: man sagde, at furs-

tens løfter ikke holdtes overfor den udmærkede konge; den hukommelse-

stærke konge rustede skibe sydfra med modige mænd; men fyrsten flygtede

bort øst over fjælden e; mændene svigtede den brave jarl

5. Snjallir menn foru i millum måga; beir seldusk tvenna gisla; lierr

tok på at magna synni sætt, er snarir bragningar fuunusk; sås Noregs gætir,

niojum pryddr, jok nafnbætr blios hertoga bjortu heiti ok prydeli boovar

fljétan sikling fridum gjpfum = Kloge mænd mæglede mellem mågerne;

de gav hinanden tvende gisler; mændene begyndte du at tilvejebringe et

pålideligere forlig, da de raske fyrster mødtes; han som beskytter Norge,

og har så udmærkede forfædre, forøgede den venlige hertugs titel med et

skinnende navn og prydede den kampraske fyrste med smukke gaver.

6. FlåræSi kom framm of si?»ir; ofuml manna hof på friSbann; eigi

må jofra sveit bægjask vio orlog, pott heiti rpSug; ramri bjoo var storr

harmr, pars harrar striddu stålahregg. pvit æ mim rausnar-kapj) ok riki

beggja uppi, ineQan jor5 heldr fl65i = Falskheden viste sig omsider: folks

misundelse voldte da fredbruddet; fyrsters skare formår end ikke at be-

kæmpe skæbnen, selv om de er nok så rådsnilde ; det var en stor sorg for

de mægtige mænd, at fyrsterne kæmpede indbyrdes, ti altid vil begges stor-

artede kappelyst og magt mindes, sålænge jorden holder havet oppe

7. Hauksnjallr hersa stillir tok bå hæra nafn en mundang væri;

Prændir efldu reyndan bengil
; pungr agi bragna magnaoisk = Den høge-

modige fyrste tog sig da et højere navn end det passede: Trondeme støt-

tede den prøvede fyrste: mændenes tunge ufred blev stærk.
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8. Hilmir for me5 lierskap

storan,

hildar bor5, å Upplond norban,

mæki skprusk ljos å Lpku;

lå fer5 vegin skgrpum sver&um;

punnum rei5 til Pråndheims

sunnan

pingfrækn jpfurr Volum stinga;

herskip brendi hilmir grundar

hyggju gegn, en lif gaf pegnum.

9. NorSan rendt, næst pas

spurbisk,

namkunnr jofurr, skiSum stafna:

(børur léku brondum hæri)

brodda hri5, fyr Noregs si5u;

prutin lpgu ve5r å vatni,

vinda ript né gramr bao svipta,

snarr yngvi kva5 sigrbyr feng-

inn

sinni ferb at hjaldri stinnum.

10. Hallgeislat raub hvatt i

Oslu

hildar tungl me& skata mildum,

ræstir prungu jøfrar æstum,

jårnfaldit H5, sanian hjaldri:

brondum skyf&usk bloogar

ran dir,

bleikir felln menn at velli,

hlifarlauss vå gramr meo gæfu,

gyltar sungu hjalta tungur.

8. Hilmir for norban å Upplond meo storan lierskap; ljos hildar boro

skyrusk mæki å Lpku; fero lå , egin skQrpum sver&um; pingfrækn jofurr

rei& punnum stinga Volum sunnan til Pråndheims; hyggju gegn hilmir grund-

ar brendi herskip, en gaf pegnum lif = Fyrsten drog nordfra til Oplan-

dene med en stor hær; de lyse skjolde skares af sværdet på Låka; mæn-
dene lå dræbte ved de skarpe sværd; den tingtapre konge drog på de tynde

skibe sydfra til Trondhjem; landets forstandsdygtige konge brændte krigs-

skibene, men gav mændene liv.

9. Nafnkunnr jofurr rendi stafna skioum nor&an fyr si&u Noregs, pas

næst spuroisk brodda hri&," bprur léku hæri brondum; prutin ve&r lpgu å vatni;

né gramr bao svipta vinda ript; snarr yngvi kva5 sigrbyr fenginn sinni fero

at stinnum hjaldri = Den navnkundige konge styrede sine skibe nordfra

langs Norges kyst da man næste gang fik efterretning om ufred; bølgerne

legede hojere end stavnen; hvasse storme hvilede på vandet, men kongen

bod ikke at rebe sejlene; den raske konge sagde, at nu var Sejrbor givet

hans mandskab til den stærke kamp.

10. Jårnfaldit lio rau& hvatt i Oslu hallgeislat hildar tungl meo mild-

um skata; ræstir jofrar prungu saman æstum hjaldri osv. = Hæren med
jernhjælme rødfarvede modigt i Oslo de lyst malede skjolde sammen med
den gavmilde fyrste; de hidsige fyrster holdt der et voldsomt slag ind-

byrdes; de blodige skjolde flængedes af sværdene; blege mænd faldt til jor-

den; fyrsten kæmpede uden skjold (beskyttet) af sin lykke; de forgyldte

klinger sang.
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11. Snprp bitu jprn, sem ismyl

yrpi

ooastraumr; nie5 heitu blooi

herstefnir rau5 hamri ofna

hildar serki framar merkjum;

grimmum st65 å Gøndlar himni

grår regnbogi Hnikars pegna.

harSa lustu fylking fyrSa

fåreldingar meginsåra.

12. Aldri børSusk afli stæroir,

égnsveipanda bloogum greipura

hiro sotti par hvoss at gar5i.

harrar tveir af drengskap meira:

undan reib, sås frenistr var

fundinn,

fyrSa gramr, at jpf'mmi byrSuro;

Sverris ætt fekk sigr at réttu;

svå vildi guo framiSr mildi.

3. Åronsdråpa (1256?).

1. Fundr var hættr, pars hitt-

usk

hermenn of dag tvennir,

åor var stålastriSir

styrframr, at Valshamri;

hringr var of hjorva sløngvi

harftfengr skipabr drengjum,

åor en Aron flySi

undan Sturlu fundi.

11. Snorp jprn bitu, sem ooastraumr yrpi ismol ; herstefnir rau6 hamri

ofna hildar serki me5 heitu bl65i framar merkjum; grår regnbogi Hnikars

sloo å grimmum Gpndlar himni l>egna; fåreldingar meginsåra lustu harda

fylking fyrCa = De skarpe sværd bed, som en rasende strom fremskylle-

de isstumper; hærstyreren rødf arvede de hamrede brynjer i det varme blod

(kæmpende) foran fanerne; det grå sværd stod i mændenes barske skjolde;

sværdene slog kraftig mændenes fylking.

12. Aldri borousk tveir harrar. afli stærSir, af meira drengskap; hirft

ognsveipanda sotti par hvoss at garoi bloOgum greipum; fyrSa gramr. sås

var fundinn fremstr at jofnum byroum, rei5 undan; Sverris ætt fekksigrat

réttu: svå vildi gud f'ramior mildi = Aldrig har to fyrster, kraftbenådede,

kæmpet med mere nforfærdethed ; krigerens hird angreb der modigt (kirke)

gården med blodige hænder; mændenes fyrste, som blandt sine jævnbyr-

dige indtog den ypperste plads, red bort; Sverres ætling fik sejr. som ret

var; således vilde gud det, ypperlig ved sin nåde.

3, 1. Fundr var hættr, pars tvennir hermenn hittusk of dag at Vals-

hamri; åor var ståla striSir styrframr; harofengr hringr var skipaftr drengj-

um of hjorva sløngvi, åor en Aron flySi undan fundi Sturlu = Det var

et farligt mode, hvor tvende krigsmænd (to partier) mødtes en dag ved

Valshammer; tidligere havde krigeren /Aron] vist sig dygtig i kamp: en

kraftig kreds blev dannet af mænd omkring krigeren, for hat) flygtede

bort fra modet med Sturla.
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2. For, sås fremo ok tiri, nafn rak ut vid itra

fleinryrir, gat styra. J6r5on vio brek storan

mest lofak mikla hreysti skjaklar Freyr enn skyri

inanns, Jorsali at kanna; skogannanns at gnogu.

4. Af et digt om Thomas Becket.

1. Pév fremizk bvi me5 tiri, 2. Teitr gefr Tomas ytum

bu ert næst gubi hæstum. truarbot fyr si5 ljotan.

5. Lausavisur.

1. Nu 's J3ats flaust or festum bpohraustr, fregit austan,

tlytr hertoga ens nyta. brått mun bug bann rétta

né fåkr å ver vika bragningr, ef vel hagnar;

vebrsollit kom betri. viroendr munu veroa

våpnglyms funa ymsir

2. (1240). Tjon høfum Birki- (veitk at vart hefr Knuti

beina, vegnat) brpgouin fegnir.

2. Fleinryrir, sås gat styra fremo ok tiri, for at kanna Jorsali; lofak

mest mikla hreysti manus; enn skyri skjaklar Freyr rak at gnogu vi5 stor-

an brek skogannanns nafn ut vi5 itra Joropn = Krigeren, som besad

hæder og ry, begav sig hen for at se Jerusalem; jeg lovpriser i hoj grad
mandens store tapperhed; den kloge kriger frigjorde sig tilfalde med stor

energi for skovmands-navnet ude ved den herlige Jordan.

4, 1. Du vinde derfor hæder med berommelse ; du er nærmest ved

den liojeste gud.

i. Tomas giver glad menneskene trosbedring for hæslige sæder.

>. 1. Nu 's J>ats flaust ens nyta herloga tlytr or festum: né kom
betri vika fåkr a veorsollit ver = Nti sker det. at den udmærkede her-

tugs skib flyder ud af tovene; der kom ikke bedre fartoj ud på det storm-

svulmende har.

2 Hofinn fregit austan tjon Birki-beina ; boohraustr bragningr muu
brått rétta bann bug, ef vel hagnar; virSendr våpnglyms funa munu ymsir

ver5a brogftum fegnir; veitk, at Knuti hefr vegnat vart = Østfra har vi

erfaret Birkebenernes nederlag; den kamptapre konge vil snart tnge op-

rejsning for det, hvis alt går godt; krigerne vil afvekslende (snart den

ene part, snart den anden) glæde sig ved hvad der sker; jeg ved, at Knud
ikke har haft det godt.
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3. Koenn njoti vel vænnar vist eral tlapr of drésir

vinr minn konu sinnar, drengr, ok eigi lengi.

Gizurr fcorvaldsson.

Islandsk høvding , 13. årh.

1. En drape om Hakon d. gamle.

Snjallr bau5 ørgrant ollum

allvaldr griSum halda

naors glostrætis njotum

nætr sex ok frio gæta.

2. Lausavisur.

1. (1253). Enn niank bol pats brjotr lifir sjå vi5 sutir

brunnu sver&s, nema hefndir ver5i.

bauga-Hlin ok minir,

skabi kennir mér minni 2. (1254). Borg lét brennuvarga

minn, prir synir inni; bjorstofnandi klofna

glaor munat Gondlar ro?31a Sonar sex ok einum

gnyskerSandi verSa, (sak deili pess) heila;

3. Ivænn vinr minn njoti vel vænnar konu sinnar ok eigi lengi; vist

erat drengr dapr of drosir = Min kloge ven nyde vel sin smukke hustru

og have hende længe; til visse er manden (jeg?) ikke bekymret for (med
hensyn til) kvinder.

[G. | 1. Snjallr allvaldr bauo ollum nadrs glostrætis njotum halda

griøum ok gæta frio ørgrant sex nætr == Den modige fyrste bod alle sine

mænd at overholde våbenstilstand og iagttage fred omhyggelig i seks dage.

2, 1. Enn mank bol, pats bauga-Hlin ok minir prir synir brunnu inni;

skaSi minn kennir mér minni; Gondlar gny-ro&la skeroandi munat veroa

glaor, nema hefndir veroi; sjå sveros brjotr lifir vio siitir = Endnu hus-

ker jeg den ulykke, at min hustru og mine 3 sonner indebrændte: mit tab

lærer mig at huske; krigeren vil ikke blive glad, medmindre der kommer
hævn; den kriger lever ved sorg.

2. Sonar bjorstofnandi lét heila borg sex ok einum brennuvarga

klofna; sak deili pess; ,,bergst jura" hregg gle5r sioan boru blikstrioanda.
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bergstjora gleor børn hregg, en hafnak muggu
blikstriSanda sioan heldr, sits Kolbein feldum.

Påll fcorsteinsson.

Islænder, 13 årh.

Lausavi'sa (1254).

Sjau hygg sæfSa liggja, nu hefr gunnmildnm goklit

sylg gofum vér ylgi, Gissurr, svåt ek vissa,

buk snei5 bloougr mækir, mei5um mistar gl65a

brennnmenn i rennu; minning skaoa sinna.

Guthormr Helgason kprtr.

Islænder, 13. årh.

Lausavisa (1254).

Fold skal fregna aldri JDott valnistendr vestan

fagrleit digulsveita, vigra seifts of hei&ar,

glaSir hyggjum svan seoja litt hyggr fero a flotta,

sårs, ogleSi våra; friftvpn segi gråna.

en hafnak heldr muggu, sits feldum Kolbein = Skjalden (jeg) lod syv

indebrændingsmænds hoveder kløves; jeg så det tydeligt nok; kampen (el.

sindets?) glæder (glædes) siden guldbryderen (mig), og jeg vrager snarest

sørgmodigheden, siden jeg fældede Kolbein.

[P ] Hygg sjau brennumenn liggja sæfoairennu; vjer gpfum ylgi sylg

;

bldougr mækir sneiohuk; nu hefr Gissurr goldit gunnmildum meioum mist-

ar gloda minning skaoa sinna, svat ek vissa = Jeg tror at syv inde-

brændingsmænd ligger dræbte den ene efter den anden; vi har givet ulvin-

den drik; det blodige sværd skar kroppen itu; nu har Gissur betalt de

krigerske mænd sin skade, således som jeg ved det.

[G.\ Fagrleit fold digulsveita skal aldri fregna égleoi våra, — hyggj-

um glaoir sefija sars svan, — bott vigra seios valnistendr vestan of heioar

segi friovon gråna; lilt hyggr fer5 å flotta = Den smukke kvinde skal

aldrig hore, at vi er nedslåede — vi tænker glade på at kæmpe — , uagtet

krigere vestenfor hederne siger, at udsigte)/ til fred er lidet håbefuld:

mændene tænker ikke på flugt-
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fcorvarår tréfotr.

Islænder, 13. årh.

Lausavisa (1255).

Brands fljuga tveir nie5 ti ri enn inun orva sennu

tafns leitandi hrafnar; Eyjolfr buinn heyja ;

oss by5r Oddr enn hvassi en geirhriS at gæoa

ålmskur ok dyn hjålma; getk minst at vér letjuni.

Sturla fcordarson.

Islandsk skjald og historiker, 1214—84.

1. {»verårvisur (1255).

iMk sak ^orgils vekja jårnfaldinn gekk aldar

jtingmot HeSins snotar oddr i fer5ar broddi.

2. fcorgilsdråpa (1258—59).

1. Lauss varo eldr fyr plduni nåoi Porgils |)j65a

allbrått, er tok nåtta, ]3rekbrå5r lofi råba.

ut gekk hiro meo Horoa [Dars eimr a lid ljoma

hildingi vegmildum

;

logreitar brå heitum.

[f.] Tveir hrafnar leitandi tafns fljuga med brands ,.tiri"; Oddr enn

hvassi byor oss ålmskur ok dyn hjålma: Eyjolfr mun enn buinn heyja orva

sennu. en getk at vér letjum minst at gæoa geirhrio = To ravne flyver,

søgende bytte, med krigeren; den modige Odd tilbyder os ufred og kamp;
Eyjolv vil endnu (atter) være rede til at kæmpe; og jeg mener at vi på
ingen måde fraråder en hæftig kamp.

[S.] Såk hik, forgils, vekja bingmot Hedins snotar; oddr aldar gekk

jårnfaldinn i ferbar broddi = Jeg så dig, Torgils, vække kamp: a »forer

-

en (du) gik med jærnhjælm i skarens spids.

% 1. Eldr varo lauss allbrått fyr oldum, er tok nåtta; hiro gekk ut

meo vegmildum hildingi Horoa: brekbråSr forgils uåoi råSa lofi bj65a, bars

eimr brå heitum ljoma logreitar å lift = Der opstod meget pludselig ild-

løs hos mændene, da natte)} brød frem; hirden gik ud med Hordernes på
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2. Veitti, hJQiva, hættir

hergaroa Porvaroi,

norftr for herr me5 hir5i

haror til Eyjafjarbar;

ok valkastar veslan

veorbliks li5i miklu

herSi-Baldr at hildi

hjalmfaldinn pryng aldar.

3. RymgæSir nam rj65a

rikr valslongu brikar,

at bars aldir sottusk.

odd i ferSarbroddi;

hlifSi brjost, en brustu

brandorpin sky randa,

hgldr gekk hratt fyr skjphlu,

hringdrifs frpmu lifi.

3. Hrynhenda (1262).

1. Frægjan réo pik Viljålmr

v igJa ;

varrbåls hptu5r, karbinåli;

engi val5iz jafngoSr hingat,

aldar gramr, af påva valdi;

koronu lét kristn i styrir.

kynpryddr jofurr, y5r of

skrydda

;

ramri grund hafio, rikisvandar

rei&ivaldr, me5 frægbum haldit.

2. Austan sendi gulli glæsta

Gauta styrir megindyrnm,

seima pollr, ineb sæmoum ollum

sina dottur arfa pinum;

vpldugr, tokt af mestri mildi,

hæder gavmilde fyrste; den kraftige Torgils erhværvede sig mændenes ros,

hvor ilden kastede brændende glans fra ildhavet på folk.

2. Hættir hergaroa veitti PorvarQi; haror herr for me5 hir5i hjorva noror

til EyjafjarSar; ok hjalmfaldinn valkastar bliks veor-heroi-Baldr brong

miklu lioi aldar vestan at hildi = Krigeren støttede Torvard; en kraftig

hær drog med krigeren nord på til Øfjord; og den hjælmbedækte kriger

førte et stort mandskab vestfra til kampen.

3. Rikr valslongu brikar rymgæoir nam rjooa odd i fer5arbroddi, bars

aldir sottusk at; brjést hlifoi frpmu lifi hringdrifs, en brantlorpiu randa sky

brustu; hpldr gekk hratt fyr skjoldu = Den mægtige kriger rødfarvede

odden i skarens spids, hvor mændene angreb hinanden; brystet (hjærtet)

beskyttede den gavmildes udmærkede liv, men de sværd-ramte skjolde brast;

manden trængte rask frem forbi skjoldene.

3, 1. Vilhelm, kardinalen, viede dig som er beromt, gavmilde fyrste;

ingen lige så udmærket valgtes [til at komme] hid fra pavens rige, mænd-
enes fyrste; kristenhedens styrer prydede dig, ætgode konge, med kro-

nen; med berømmelse har du, scepter-svingende fyrste, holdt det stærke

land i din magt.

8
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malnia skerbir. Svia ferbar

(aldir dyrka ybvart veldi

eirarsamt) vib brubfor peiri.

3. Qlduni segik, hvé 6fri5

guldub.

unnviggs skipubr, Dpnum
sunnan;

viba settu pinar pjobir

punnar skeibr af fyrihlunnum;

storir hpfbu utbob ærin

ybrir Regnar, råna hegnir,

(ytum ^>ottit leibangr litill)

langa stund fyr vibri grundu.

4. Framla, dreif til hverrar

homlu
hilniis pjob ens mærbar froba,

siban heldub su5r nieb låbi,

seinia stiklir, flota mikluin:

hræddar urbu Halland- ferbir,

hringa Baldr, af pinu valdi;

engi mabr var Jota pengils

éttalauss vib Noregs drottin.

5. Eigi såtub, jflfra hneitir

ættum gobr, at rofnar sættir

(stilbar bjoggu hirbmenn harbir

herskips stengr) i kyrrbum lengi

mætuni helt fyr Elfi utan

(aubit lézt pu tlotnum dauba).

nauba vissu nyjar siibir,

Norbmanna gramr fyriborbum.

6. Sniba létu pinar pjobir

punnar skeibr und bunu reibi

(Gautar spurbu leibangr) ljotan

2. Østfra sendte Goternes styrer [Birger jarl] si)i datter, smykket
med guld, til din udmærkede son med al hæder, gavmilde fyrste; mægtige

fyrste, med den storste venlighed tog du imod den Svearnes brudefærd;

mændene hædrer dit fredfulde herredomme.

3. Jeg fortæller folk, hvorledes du, skibenes styrer, gengældte Daner-

ne sydfra deres ufred; videnom skød dine mænd de tynde skibe ned fra

fyrrestokkene; eders store mænd havde meget udbud (leding) en lang tid

fortai landets vide kyster, ran-straffer; man syntes ikke ledingen

var ringe.

4. Du styrede siden dristig den store flåde sydpå langs landet, gav-

milde fyrste; den ros-kyndige fyrstes folk havde samlet sig til enhver åre;

Hallands indbyggere blev ved dig, kriger, forskrækkede : ingen af Jyde-

kongens mænd var uden frygt for Norges hersker.

5. Ikke sad du længe stille, ætgode konge, efter at forliget var

brudt; de kraftige hirdmænd rustede de stive krigsskibes stænger; Nord-

mændenes fyrste styrede de udmærkede fyrreplanker uden for Elven;

de ny planker fik nøden (søgangen) at mærke; du lod mændene lide døden.

6. Dine folk lod de tynde snekker med det prægtige udstyr skære det

oprørte hav til Mustrsund; Goterne erfarede ledingen; derpå så bedrøv-
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lunda voll at Mustrarsundi

;

siban leit, er seglum hlobu,

snarfengr konungr, ybrir

drengir,

(lysa tok af herskips hausum)

hrygbar folk i Dana bygbum.

7. Allvaldr, rétt pvi er ytar

heldu

ognar-bråbs at fylkis låbi,

pruSar nåbu sveitir si&an

soknar strangs å land at ganga;

(storar) létu Halland herjat

hirbmenn pinir (frelsi sinu

viba tyndu virba kindir)

vægbarlaust fyr GeitkJQrr

austan.

8. Syngja létu snarpir drengir

soknar gifr i fleina drifu,

brandar hleypbu ort or undum
ærnu blobi danskrar pjobar;

viba fellu vegnir pollar

(viga-drott) i reknum tlotta

(faldin gekk [3ar fast at hildi)

frægra målma (ægis hjålmi).

9. Styrkir gengu menn und

merkjum
målma lunds å vibri grundu

(valgammr sleit) at våpna moti

(varma bråb) at pinu råbi;

sjålfri skipti grti vib ulfa

ognar-båru h^fubsåra

(gyldir stob of greypra hplda)

grimmrar pjobar (meginblobi).

10. Hæstan kyndu hirbmenn

traustir

heitan eld i Dana-veldi.

ede skarer i Danernes bygder, rask erobrende fyrste, da eders mænd rebede

sejlene; krigskibenes hoveder strålede.

1. Fyrste, du rådede for det, at mændene styrede til den kamp-
hidsige konges land; den kampstærkes (dine) modige skarer nåde siden

at gore landgang ; dine hirdmænd hærjede Halland skånselsløst øst for

Geitkjorr; videnom mistede de overmodige mænd deres liv.

8. De raske svende lod økserne synge i kampen; sværdene udgød
rask de danskes blod af sårene i rigelig mængde; videnom faldt krigerne

på den jagede flugt; krigerskaren med skrækkehjælmen trængte der hårdt

frem i kampen.

9- Krigerens mænd gik kraftige frem under fanerne i det vide land

ifølge din bestemmelse til kamp; ravnen fik varm føde; ornen delte med
ulvene de grumme mænds hovedsårs forfærdelige bølge (blodet) ; ulven stod

i de onde mænds blodpøl.

10. De pålidelige hirdmænd tændte hojtflammende brændende
bål i Danernes rige; den klare ild rasede hojere end husene i det

afbrændte land; ilden rasede videnom i bøndernes hytter, men de

•s
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skæriligr gekk husum hæri

hallar gandr å svibnu landi;

viba for uin bukarls bubir

birkisott, en hræddar drottir

(bragnar eyddu båli slognu

brunnit land) til skogar runnu.

11. Gneistum hratt fyr Elfi

austan

elris garmr i råf et varma,

siban fellu håvar hallir

hrygbar-stund i Dana bygbum:

inni toku oli at brenna

(ognar-strior å Hallands sibu

yta rann of) storlig (stræti

storbar i'ilfr) fyr Glymstein

norban.

12. Hrinda rébub herskips

brpnduui,

hilmir frægr, å saltan ægi;

eldi hraub fyr æsikøldum

unnar meib or dregnum hlunni.

almenningr varb ut at sinna,

ognar lundr, å pinni grundu,

mildir høfbu herbob hpldar

haroa sveld or Noregs veldi.

13. Norban heldu alt of Qldur,

auoar lundr, vi5 pik til fundar

(hufa treystu drifnar dufur)

dygbar-menn or Finna bygbum

:

svifa lézt or hverju hrofi

hlabnar skeibr å vatn et breioa

(sandi jos of stål en steindu

storbar gandr) fyr Elfi norban.

14. Digla eldr var sénn i segli,

sviptilundr, å dyrbar skriptiun

(risa toku robnir hausar),

Rinar logs, of dreka pinum:

unnar. pottu eisur brenna

frygtslagne mænd flygtede til skovs; mændene ødede det af ilden hær-

jede land.

11. Ilden spyde gnister i det brændende tag øst for Elven; siden

faldt de hoje huse i Danernes bygder i en sorgens stund; alle store by fi-

ninger nord for Glymsten begyndte at brænde; den frygtelige ild løb over

mændenes stræder på Hallands kyster.

12. Beromte fyrste, du stødte krigsskibenes stavne ud på det salte

hav; gnister sprang ud af rullestokken, der slæbtes afsted, for det meget

kolde skib; alle mand måtte afsted i dit land, kriger; de gavmilde mænd
havde ledingsbnd meget strængt fra Norges rige.

13. Brave mænd styrede til møde med dig, gavmilde fyrste, over

havet lige nord fra Finnernes bygder; de sprøjtende bølger prøvede stav-

nene; du lod ladede skibe svæve ud af hvert skibsnøst nord for Elven nd
på det brede hav; stormen øste sand over de malede stavne.

14. Guld sås (skinnede) i sejlet på din drage i herlige figurer, gav-

milde fyrste; de røde hoveder rejste sig; — [unnar fasli rauo llesta roiul of

glæstum flota; eisur {jo Itu brenna af slegnu gulli Ullar fars å skeioa bre-nd-
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Ullar fars af slegnu gulli,

fasti raub of flota glæstum

flesta rond, å skeiba brpndum.

15. Ærin var sem elding færi

(inn um borb) å lægi norban,

(pldum varp) er hufum heldub,

hilmis kundr, til jormungrund-

ar;

viba purbu visa ferbar

veglig llaust und bunu segli;

geiga létub gyldar syjur,

grundar vprbr at Eyrasundi.

IH. Renna potti upp, å unnum,

alla leib af flota breibum,

hilmis frægs pars herskip Iagu,

himna eldr i Dana veldi;

pengill kom par annarr engi

innan lands, svåt dæmi tinniz,

(ræsir, styrbub rétt til jarbar,

riklåtr) meb afla slikan.

17. Qllum potti, Egba stillir,

ægiligt. enn viba frægi,

gunnar logs fyr græbi sunnan

geigurping vi5 ybr at eiga;

sætta båou, Sygna drottinn,

snjallråban pik Danir allir,

fyrba gramr, pvit fegnir urbu

fjandmenn pinir lifi sinu.

1(S. Errinn sendi ungan svarra

ut i lgnd å geima prutinn,

(aldri frétt i) jpfra drottinn

(æbri ferb af heimangerbum);

allir toku yppipollar

unnar tams fyr lægi sunnan

mn] guldet rødnede alle skjoldene på den prægtige flåde; man syntes, at

der brændte flammer fra skjoldets slåede guld på skibstavnene.

15. Det var som om en mængde lyn kom nordfra over havet, da du,

fyrsteson, styrede skibene til fastlandet; bølgerne gik ind over skibene;

videnom for kongeskarens prægtige skibe med de guld indvirkede sejl; du
lod de forgyldte skibe svæve hen til Øresund, landets beskytter.

16. Himlens ild syntes at stige op fra den brede flade hele vejen

Uge til Danernes rige, hvor den beromte konges skibe flød på bølgerne;

ingen anden fyrste er kommet der til landet med en sådan styrke, så at

eksempler findes derpå; mægtige fyrste, du styrede lige til landet.

17. Alle syd for havet syntes det skrækkeligt, at have et kampstæv-
ne med eder, videnom beromte Agder-konge; alle Danerne bad dig, Sogns

rådsnilde fyrste, om forlig, ti dine fjender, mændenes konge, blev glade

ved at måtte beholde deres liv.

18. Fyrsternes raske konge sendte den unge mø til fjerne lande ud
på det svulmende hav; aldrig har folk hørt tale om et prægtigere udstyr:

alle mænd syd for havet tog imod din datter, som om det var en inden-

landsk fyrste.
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ara blakks, sem allvaldr væri

innan lands, vi5 dottur pinni.

19. Ri5a fråk or borgum breib-

uni

bragna fjyld (af pinu magni

vi5a glpdduz valskar ^j65ir

varrar eldi) i nioti svarra;

si5an kaus of sænibar-fusa

snildar-brubr, panns eiga vildi,

Qolings bræSr, af y5ru rå5i,

æztra manna, gøfugr svanni.

20. Noror likar Jpér alt at auka

ySvart vald of heim enn kalda,

(gegnir munu pvi fyrbar fagna)

fjørnis ålfr, und leiSarstjprnu;

pengill hefr par annarr engi,

allvaldr, en pli riki haldit;

lengra reiba pjobir pangat

pina dyr5 en rpoull skini.

21. Allvaldr dyrkaz ut meo
Serkjum

innan lands af mildi pinni

(pjooum lika pinir haukar

pabra) alt meb Blålands jabri;

viba hrjota veglig mæti

vægbarlaust af ybrum frægoum-

hollar pryba heiminn allan

hnossir pinar, mærbar tinir.

22. Risa téku langir laukar

lindar alfs, vi5 gymi sjålfan.

4. Håkonarkvida (1263—64).

I. På hefr i ætt

pblingr drepit

Tryggva nibs

tirar hpf5i,

19. Jeg har hørt at mændene red i talrige skarer ud af de brede

borge imod møen; videnom blev de vælske folk glædede ved guld af din

rigdom; siden hen valgte den udmærkede kvinde blandt fyrstens brodre,

begærlige efter hæder, hvem af de hoje mænd den gæve kvinde, ifolge

eders råd, skulde ægte.

20. Det behager dig, kriger, at udvide eders herredomme nordpå
en over den kolde verden lige hen til ledestjærnen (polarstj.); forstandige

mænd vil glæde sig ved det; ingen anden konge end du, fyrste, har haft

herredomme dér; folkene bringer din herlighed længere derhen end til hvor

solen skinner.

21. Fyrste, du hædres på grund af din gavmildhed ude blandt

Særkerne overalt i landet langs Blålands strand; folkene dér synes godt

om dine høge; videnom spredes herlige kostbarheder uden ophold ved din

berommelse; dine hulde klenodier (vennegaver) pryder hele verden, lov-

priste fyrste.

22. Krigerens hoje master begyndte at rejse sig. . . mod selve havet.
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er framråSs

flyja burfti

ynglings barn

fyr ofribi.

-> En lofbungs

leita foru

å Upplønd

åtta sveitir

Bagla lifts,

bunar romu,

ef folkvprb

finna mætti.

3. Hafoi Kristr

of konungs-efni

huliSs-hjålni

heilli g65u,

[Dås allvalds

or ofribi

fræg5ar-sonr

fagnandi kom.

4. Bar tållaust

tvennan bloma

aldinvi&r

einu sumri

ok okalt

utifuglar

pndvert år

nrpu tysvar,

5. Pas allvaldr

vi5 jøfurs nafni

tirar-gjarn

of tekit hafåi,

ok hans gipt

hæstrar ti5ar

vegilpt

vaxa nåoi.

6. Så hverr ma5r,

at høfuSskepnur

fylkis tign

fagna vildn

ggfuglåts

gjålfri kringbum

å vindkers

vibum botni.

1. Da har fyrsten stukket sit hoved i Tryggves sons berømmelige

slægt (har han vist, at han var i slægt med Olav Tryggvesson), da den

dygtige fyrstes barn måtte flygte for ufreden.

2. Og 8 skarer af Baglernes hær, rede til kamp, begav sig til Op-

landene for at opsøge fyrsten, dersom de kunde finde ham.

:j. Krist lagde en dølgehjælm til alt held over kongsæmnet. da fyr-

stens berømmelige son kom glad fra ufreden-

4. Frugttræerne bar uden svig i en og samme sommer to gange
frugt og de vilde fugle lagde to gange æg i den varme vår,

5. Da den rylystne fyrste havde taget imod kongenavnet, og hans
herlige lykke voksede i en heldig stund.

6. Enhver mand så, at elementerne vilde med glæde hilse den gæve
fyrstes værdighed på den vide, søombruste jord.



120 XIII. ÅRHUNDREDE

7. Lpgbu til

litlu sibar

øblings menn
Oslu bæjar,

ok par stpkk

fyr stålhvptub

å glapstig

grytlinga lib.

8. Vara landråb

litlu goldit

vio allvald

austan niarkar,

pas lofbungr

leystan hafbi

elris gram

eski mettan.

9. Svalg hvert hus

heitum munni

vibar hundr

Verma bygbar,

ok svipkårr

selju rakki

of garbshlib

grenjandi for.

10. Pat er skrpklaust

at Skuli var

frægbar mabr
i froniu liti,

pott hvarbrigb

å hann sneri

aldar gipt

aubnu hvéli,

11. Pas ofrausn

pfgu heilli

randa rjobr

reisa knåtti

ok olågt

jpfra bagi

gblings nafn

a Eyruni tok.

12. Stob ofribr

af afarmenni

innan lands

7. Kort efter styrede kongens mænd til Oslo-by, og der flygtede

Grytlingernes' (Ribbungernes ; de som opholder sig i stenhuler ?) skare for

krigeren på fordærvets stier.

8. Svigen mod kongen østfor skoven blev ikke mildt straffet, da kon-

gen havde mættet elletræets løsnede hund (ilden) med vedet (ladet ilden

brænde husene).

9. Træets hund (ilden) slugte med sit brændende gab ethvert hus i

Værmernes bygd og den heftige flamme for hylende hen over gårdleddene.

10. Det er sandhed, at Skule var en beromt mand i sit fremragende

liv, uagtet menneskenes altid svigefulde lykke vendte lykkens hjul imod ham,

11. Dengang krigeren til sin ulykke påtog sig en alt for stor gær-

ning og fyrsternes modstander tog sig kongens hoje navn på Øre(ting).

12. Der stod ufred af den fremragende mand for alle landets ind-

byggere, da fyrsten havde kæmpet østerpå på Låka.
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ollu félki,

pas ynglingr

austr å Lyku

sverba seib

of samit hafbi.

13. Ok vigålfr

vaxanda lét

iilfa år

ok ara ferbar;

valbi vetr

til våpnprimu

of vigskått

visa riki.

14. Lagbi rpsk,

en risu laukar,

hilmis hirb

hendr at reipum,

en hunskriptr

hreggi blåsnar

fy 1 kis fero

til frama greiddu.

15. Ok ofår

austr meo Ian di

snekkju brand r

svifa knåtti,

gulli glæstr.

und gofugmenni;

varat aubligr

allvalds floti.

IC> Skribu hafraukn

und hofubsmanni

inn i botn

Oslu fjarbar,

pars vegslor

fyr viglibi

Ski'ila gid

of skipat hafbi.

17. Gekk allvaldr

und ygshjålmi

meginmildr

merkjum fyrri.

en gullsett

gnæfa knpttu

visa vé

of vala-folki.

13. Og krigeren lod ulvens og orneskarens føde vokse; han valgte

en vinter til kamp i kongens for krig udsatte rige-

li. Fyrstens raske hird håndterede tovene og masterne rejstes, men
sejlene, udspilede af vinden, fremskyndte kongens rejse til fremme for ham.

15. Og ikke få snekkestavne, prydede med guld, svævede østpå langs

landet med den gæve fyrste; kongens flåde så ikke fattig ud.

16. Skibene skred under kongen ind i Oslofjordens bund, hvor Skules

stolte mænd havde opstillet deres mandskab, rede til kamp.

17. Kongen gik med skrækkehjælm, overmåde gavmild(?), foran
mærkerne, men kongens guldbesatte faner vejede op over de udvalgte skarer.
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18. En J^ar framm
fylgja knåtti

ræsis hir5

romu styri,

hildar fus

å hlioar båbar,

i gagnfpr

greypra våpna.

19. Ok inndrott

elda kyndi

bpSvar Tys

vio bauga renni,

svåt eggfårs

eisur stukku

of ilflet

Aurnis spjalla.

20. Flugu hræleiptr

at hjarar leiki

geigurlig

å Gauts himin,

en randålfr

ri fan di for

boovar sky

bloos eldinguni.

21. Var laushendr

lofoa .styri

r

å bloSorms

beinu skapti,

en haldsamr

at hjarar leiki

å geir-Tys

grænni moTu.

22. far baugsegl

i brimis vindi

branda byrr

blåsa knåtti.

en hrælQgr

af hjarar borSum
geigurligr

glymjandi fell.

23. Rei5 bl651aukr

å berum knerri

prvar åss

18. Men fyrstens hird fulgte dér krigeren fremad, villig til kamp,

på begge sider, hvor de gridige våben krydsedes i farten.

19. Og hirden brugte sværdene imod den gavmilde fyrste (Skide), så

at sværdene for hen over skjoldene.

20. Sværdene floj i kampen farlige over skjoldet, men krigeren for

frem, flængende skjoldene med sværdene.

21. Kongen holdt løst på spydets lige skaft, men holdt fast i kampen
på det gronne land (, han forsvarede).

22. Der blæste sværdenes storm i ring-sejlene (skjoldene) i sværdets

vind (o: der rasede en hæftig kamp), men den forfærdelige blodstroni

faldt brusende ned af skjoldene.

23. Jærn-sværdet bevægede sig på det bare skjold, men sværdenes

regn ødelagde skjoldene i luften.
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jårni slunginn,

en gandrei5

grænna skjalda

Svolnis vegg

sleit å lopti.

24. Ok par felt

feigura hausi

Gjallar mans
greypri hendi

Fenris nipt

fylkis dolga

i hjorgoll

heiptar bl65i.

25. Par sighlj65

syngva knpttu

har5a hvell

hvpssum munni

i herfyr

of høf'u5 manna
Høgna mans

hlyrna disir.

26. En nafnfrægr

nøkkvi si5ar

i nåreiS

å Ni5ar-bakka

vi5 leygfpr

leggja knåtti

rausnar-lif

rikr hertogi.

27. Ok bar gekk

å Gjallar-bru

ræsis magr

fyr riSusottum

bauga bliks,

er bo5ar fellu

elda vers

of alarmen ni.

28. Su kom gipt

af gu5s syni

of Håkon

heilli g65u,

er al Iva Id

24. Ok t>ar felt Fenris nipt feigum hausi fylkis dolga heiptar bl65i i

hjorgoll greypri hendi Gjallar mans = Og dér gav Hel fyrstens fjenders

dødviede hoved en blodig hovedbedækning i kampen ved Modgunns grulige

hånd (lod M. gore det).

25. far knpilu disir Hogna mans hlyrna syngva haroa hvell sighljoS

hvossum munni of hofuo manna i herfor = Dér sang valkyrjerne meget

skingrende kamptoner med. hvas mund omkring mændenes hoveder på
krigstoget (i kampen).

26. Men noget efter måtte den navnkundige, mægtige hertug ned-

lægge sit stolte liv vid ildens rasen i dødevognen på Nids bred-

27. Og der gik kongens svigerfader ud på Gjollsbroen (vejen til Hel),

dødet af sværdet, da mændene faldt omkring den kraftige høvding.

28. Den lykke fik Hakon til alt held af guds son, at den kraftige

kristenheds styrer vide kongen til fred-
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pflgrar kristni

fyrirmabr

til friSar vig5i.

21). Ok geSstorr

å grams høfub

konungligt

koronu lét

kappsnuinn

karftinåli

i Bjprgyn

at bo5i påfa.

30. En su rausn

rifta knåtti

Hør5a grams

meo himinskautum,

hvé vglsungr

veita knåtti

sæmdar-dag

sinnar vixlu.

31. Né allvaldr

einu ranni

frægoar-folk

fieira valbi

austr né vestr

at plskipan

und hreinvers

hvitu ræfri.

32. Par gullker

geiga knpttu

inni fLill

yta greipum,

en inndrott

allra stri5a

heilivågr

til hjarta fell.

33. Skaut vinfars

visa mpnnum
å gomsker

gyldn borfti,

hilmis hir5

en hunangs-båra

i geoknprr

glymjandi fell.

29. Og den stolte, kraftige kardinal lagde ifølge pavens bud kronen

på fyrstens kongelige hoved i Bergen.

30. Men rygtet om den store gæstfrihed, som Hordekongen udfold-

ede, svævede langs himmelegnene, hvorledes fyrsten beværtede folk sin

vielses hædersdag.

31. Aldrig har nogen fyrste i øst eller vest under den lyse himmel

valgt (samlet) flere berømte mænd i ét htis til drikkelag.

32. Der inde bevægede de fulde guldkar sig i mændenes hænder,

medens al kummers læge-væske (vinen) faldt i hirdens bryst.

33. Vinkarrets gyldne rand stødte mod fyrstens mænds tænder, og

honningbølgen (vinen) faldt brusende i fyrstens hirds sjælskib (brystet).
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34. Ok tjar sat

seggja drot tin n

gulli grimmr

å gj afstol i;

på hverr ma5r

at hringskata.

£ats yrtø'oB

æskja kunni.

35. Par rann upp

allri J)j6Bu

mundar dagr

å mergs himin,

skein armsol

jofra styris

visa fer

5

of vata grundir.

36. Par sjobmjoll

svifa knåtti

bauga brjots

af boga fjpllimi

harBa hrein

håri ]3J6ou

of gaglfårs

geigur-andra.

37. Ok hafleyg

hauka ferjur

her&imenn

hlaBnar fluttu

dpoum rakks

ok digulskpflum

af allvalds

oskafundi.

38. Mjok 's t>at frægt,

er tara vildi

sigri sæmor
til Svia fundar

grundar voror

go&u heilli

a Randvers

remmiskiSum.

34. Og der sad mændenes fyrste, grum mod guld, på gavens stol;

enhver fik hos den gavmilde konge, hvad folk ønskede sig.

35. Der stod armens sol for alle mænd op på marvens himmel (o;

ringene kom på armene) ; høvdingernes konges armsol (ringene) skin-

nede hen over fyrstens hirds falke-sletter (armene).

36. Par knåtti harda hrein sjoSmjoll svifa af boga fjollum bauga

brjots of gaglfårs geigurandra håri bj65u = Dér floj den skinnende rene

pung-sne (guld, sølv) fra ringbryderens buefjælde (armene) hen over de

hoje mænds falkes bevægelige skier (armene).

37. Ok heroimenn fluttu hauka ferjur hla5nar hafleyg ok digulskpflum

af oskafundi dpoum rakks allvalds = Og de kraftige mænd førte høgenes

skibe (armene), ladede med guld og sølv, fra det forønskede møde med den

dådkraftige konge.

38. Meget beromt er det, at landets beskytter prydet med hæder øn-

skede til alt held at drage til møde med Svearne på de stærke skibe.
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39. Var leioangr,

sem logi væri,

gulli glæstr,

of grams flota,

pars bp5tungl

blikja knøttu

of håreib

hvert vio annat.

40. En elding

ifla foldar

langa lei5

lysa knåtti,

lofanlig

pas litum skipti

himna sol

vio hafrooul.

41. Svå var Elfr

yll at lita

glæsilig

sem å gull sæi,

frægoar-folk

er flota peysti

lofsæls konungs

Ljoohusa til

42. Var gebsteinn

gauzkum manni

styrjar stund

i stall drepinn,

åor ognstorr

jåtat hafoi

Svia gramr

siklings bo5i.

5. Hrafnsmål.

1. Sottu soknhvattar

sveitir håleitan

geira glymstæri

glyggs or Finnbygg5um;

alt brå jarftbeltis

austan sigrflaustura

gjålfr af Gautelfi

gætis håsæta.

39. Ledingsskibene var prydede med guld som om der brændte ild

over kongens flåde, hvor skjoldene funklede det ene ved det andet over

rælingen.

40. Men guldet lyste lange veje bort, da himlens lovpriste sol skif-

tede (delte) farve med havets sol (guldet).

41. Hele Elven var så prægtig at se på, som om man så (skin-

nende) guld, da den lovrige konges beromte mænd styrede skibene hurtig

til Lodose.

42. De gotiske mænds hjærte var slat med frygt den ufredsstund,

for den kampmægtige Svea-konge gik ind på kongens bud.

5, 1. Soknhvattar sveitir sottu håleitan geira glyggs glymstæri or Finu-

bygoum; alt austan af Gautelfi hrå gjålfr jarobeltis sigrflaustum håsæta
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2. Øngr så ormvengis

otti vigdrottir

fleiri flugstæris

fleins i sta5 einum;

luk5i lomblekkir

lancla utstrandir

hriSar herski5um

harSr ok randgarSi.

3. Glumoi å gjålfrtøm5um

Gestils skeibhestum

eldr of allvaldi

ægis nafnfrægjum;

skein af skautvænum

skei5um brimleibar

sol of sigdeili

snotran obrotlig.

4. Laust af liSfystum

ljosum valdrosar

brims å bjarthimna

blomnm vegljoma;

fei'5 var fri&skerbis

flokka åbokkuS

heims of hafstrauma

hringa eldingum.

5. Leysti lpgrastar

landa styrandi

(heldu of haf aldir

hufum) blådiifur

;

lystiz hrein hæstum

høfn af skipstpfnum

eldi ålfoldar

auSar gl65rau5um.

gætis = Skarer, opfordrede til kamp, søgte til den hoje kriger fra Finne-

bygdeme; lige øst fra Gotaelven bragte havet kongens sejrskibe.

2. Øngr ormvengis otti så fleiri vigdrottir fleins flugstæris i einum
stao ; haror lomblekkir lukSi utstrandir landa hrioar herski5um ok rand-

garoi = Ingen mand har set en krigers flere kampskarer på et sted;

den kraftige svigstraffer omgav landets kyster med krigsskibe og skjold-

gærde.

3. Ægis eldr glumoi å gjålfrtomoum Gestils skeidhestum of nafnfrægj-

um allvaldi; obrotlig brimleioar sol skein af skautvænum skeioum of snotr-

an sigdeili = Guldet klang på de søvante skibe omkring den navnkun-

dige fyrste; en aldrig slukket guldglans skimtede fra de sejlsmukke skibe

omkring den kloge kriger.

4. Ljosum brims vegljoma laust å bjarthimna af lidfosluni blomum
valdrésar; fer3 flokka hringa fri3sker5is of hafstrauma var åbokkuo heims

eldingum = Guldets stråler slog mod den klare himmel fra de til skibet

(armen?) fæstede skjolde; fyrstens skarer sejlende over havets stramme lig-

nede himlens lyn.

5. Landa styrandi leysti blådufur lograstar; aldir heldu hufum of haf;

hrein hpfn lystisk gl65rau?)um eldi ålfoldar af auoar-hæstum skipstofnum =
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V

6. Fyst tøk fjørleystum II fyr itrbola

froor af Nespjooum ev5i dalrevBar.

gjald enn griomildi

gætir norBsætra; 8 St65 af storrø&um

9II var égnfallin styri brimdyra

gid, af storvoldum ogn of urbvegnar

hrædd, vi5 herklæddan JarBir vestrgarSa;

herBi bgBger&ar. iæibu hjålmhirBa

hausa friBlausir
7. Helt enn hraBmælti

j ptVar osvifrura
hringa vi&pingaBr 6tta råI1 dr6ttHr.
leiBir lpgskioum

leygs i SuBreyjar; 9. Gengu geostrangir

upp gaf alkeppnuin gætis vegmæta
Engus herfengna sårs of Såtiri

Fyrsten furede havets blå bølger; mændene styrede stavnene over havet;

den klare havn oplystes af det ildrøde guld på de rigt smykkede
skibstavne.

6. Fyst tok enn gridmildi, fr65r gætir norbsætra gjald af fjorleystum

NesbjoQum; oli old var, hrædd af storvoldum, égnfallin vi8 herklæddan
her&i boogeroar = Først tog den til fred villige kyndige konge fra

norden betaling af Næsfolkene, der (således) løste deres liv; alle mænd
var som lamslåede af frygt for den rustede kriger, gjorte bange for den

store magt (el. ved den store skyld, de selv havde begåt?)

7. Enn hradmælti hringa vi5bingaor helt leygs lei5ir lpgskibum i Su5r
eyjar; Engus gaf upp herfengna II fyr alkepnum eybi itrbola dalreyoar =
Den veltalende kriger styrede skibene over havet til Syderøerne: Engus
opgav den hærtagne II for den kraftige mand.

8. Ogn st65 af storro&um styri brimdyra of urbvegnar jar5ir vestr-

garda; friblausir jofrar færou hjålmhirda hausa ésvifrum otta råndrottar =
Der stod frygt af den storrådige fyrste omkring i de havbeskyllede jorder

i vesterled; fredløse fyrster bragte sine hjælmbeskyttede hoveder til røver-

folks uskånsomme frygtindgyder-

9. GeQstrangir sars logrunnar vegmæta gætis gengu sunuan of Såtiri;

bragnar, brands byrgegnir, soddii' svartklædda soknar dynhroka å Skot-

landi = Fyrstens modige mænd gik sydfra over Såtiri: mændene, di/a-

tige i kamp, mættede de sortklædte ravne i Skotland.
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sunnan logrunnar;

soddu svart klædda

soknar dynhroka

bragnar byrgegn ir

brands å Skotlandi.

10. Fer5 vann frioskerSis

fræg ok ovægin

Bot af baugnjotum

breioa gu51ei5um;

hreyfbiz hjorklufou

hrafn of valtafni,

fellu fjandr stillis,

tleygr i Suoreyjum.

11. Brunnu bumanna

bygSir odygoar,

heitr var hafsætrum

hallar lifgalli;

fellu fiirpollar

feigir svanteigar

su5r af sæskioum

sottir herdrottum.

12. Bauo enn bpofrooi

bragna sigrmagnaor

austan orrostu

optar spjotskoptum;

porout prekstærban

pegnar ofegnir

bjors vib blikryri

berjaz utverja

13. Drogu dynsveigis

darra flugskjarrir

båta baugnjotar

breibar strandleibir:

eyddu ohræddir

10. Fero fri5sker5is. træg ok ovægin, vann breioa Bot af gudleioum

baugnjotum; fleygr hrafn hreyf'Siz of hjorkluf5u valtafni i Suoreyjum; fjandr

stillis fellu = Krigerens skare, beromt og uskånsom, erobrede den brede

Bot af de gudsforladte mænd; den flyvedygtige ravn bevægede sig (krode

sig) over det af sværdet søndrede valbytte på Syderøerne; fyrstens fjen det

var faldne.

11. Byg5ir odygoar-biimanna brunnu; hallar lifgalli var heitr hafsætr-

um; svanleigar fiirpollar fellu feigir suor af sæskidum, sottir herdrottum

= De udydige bønders bygder brændte; ilden var varm for søbygderne;

mændene faldt dødsdømte sydpå ud af skibene, angrebne af krigerne

12. Enn boofr65i sigrmagnaor hrag.ia austan bauo optar orrostu

'spjotskoptum'; ofegnir begnar porout berjaz vio prekstæroan utverja bjérs

blikryri = Den kampkyndige kriger østfra, der bevirkede mændenes sejr,

bød oftere kamp ....; de lidet glade mænd vovede ikke at kæmpe m>>d

den kraftige gavmilde fyrste.

13. Flugskjarrir baugnjotar darra dynsveigis drogu båta breiSar strand-

leioir; ohræddir herskatnar eyddu eyjar i vi5bygg5u vatni geir-veggs peyj-

«)
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eyjar geirpeyjum

veggs i vi5bygg&u

vatni herskatnar.

14. Herou herl'eroir

hryggs i storbyggSir

viba vargfæbis

vir5ar gebstir&ir;

fekk enn folkrakki

felli gunnspelli

pldum osjaldan

Aleinn lifdvalar.

15. Mætti margfréttinn

miklum frarastiklir

au5ar opjooa

ingva gorningum;

leysti låbrostinn

logr en skautfogru

flaust or fronlæstum

festum bauglestis.

16. Bles of bQbfusa

bragna fjolmagnat

hregg å herbyggoum

hrioar brimskioum;

upp rak alkepna

old meo herskjoldu

grundar gjålfrs undit

grand at Skotlandi

17. Sendi snarlynda

sverSa blikskerbir

sveit enn sigrmæti

sio til brims hribar;

dråpi dulgreypa

nm = Krigerens flugtsky mænd trak bådene over brede kystveje; de

frygtløse krigere hærjede øerne i den meget bebyggede indsø ved kampe.

14. Ge5stiroir viroar her&u herferftir vida i storbyggoir hryggs varg-

fæ5is; enn folkrakki Aleinn fekk osjaldan oldum felli lifdvalar gunnspelli

= De modige mænd foretog krigstog vidt omkring i den nedslåede krig-

ers (den skotske konges) storbygder; den kamptapre Alein gav ofte mænd-
ene døden ved kampens ødelæggelse.

15. Margfréttinn framstiklir auoar mætti miklum gprningum ingva

opjuoa; låbrostinn logr leysti en skautfogru flaust bauglestis or fronlæstum

festum = Ben meget frittende gavmilde fyrste mødte megen trolddom

fra røverfolkets fyrste; det oprørte hav løste fyrstens sejlfagre skibe ud af

de til land fæstede tove (el. bundfaste ankre).

16. Fjolmagnat hrioar hregg blé^ of bpofusa bragna å herbyggoum

brimskioum; undit grand gjålfrs grundar rak alkepna old me& herskjoldu

upp at Skotlandi = Det trolddom sstærk c stormvejr blæste over de kamp-

lystne mænd på skibene, hvor hæren bode; hvirvelvinden drev de meget

kraftige mænd med krigsskjoldeue ind til Skotland(s kyst).

17. Brims blikskeroir enn sigrmæti sendi si& snarlynda sveit til sverda

hrioar; herr drengja bengils, sås lof sæmoi, dacmoi dulgreypa drott dal-
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drengja, lof, ^engils

drott, sås, dal-Gauta

dæmbi herr, særabi

18. H165u hugprubir

hrings at brynpingi

vårir vegstorum

virbar baug-Nir5i;

fylduz fjørseldum

(frammi) valgammar

(hverr man hring]?verris

hefna?) auSstefni.

19. Kvøddu kappstudda

kæris NorSmæra

holSa hervaloir

hersar gunnversum;

gekk en gunnrakka

gætis håsæta

hirS at hjorstær5um

hjaldri jårnfaldin.

20. Beit at brynmoti

brun i raufttunum

egg of odyggrar

aldar gunntjalda,

å5r en egghribar

undan viglundum

skyndu sky-Pundar

skoskir alproskins.

Gauta dråpi = Den ved sejren herlige, gavmilde fyrste sendte omsider

(knude endelig sende) en rasksindet skare til kamp; kongens mænds hær,

han, hvem lovprisning hædrede, domte den indbilske, grumme krigerskare

til døden.

18. Vårir hugpnioir hrings virOar hlodu vegstorum baug-Nirbi at

brynpingi; valgammar fylduz fjorseldum aubstefni; hverr man hefna

frammi hringpverris? = Vore modige krigere nedlagde den hæder-store

mand i kampen; ravnene mættede sig ved den dræbte hovdingfs kød);

hvem vil i fremtiden hævne den gavmilde mand?

19. Hervalbir hersar kæris Noromæra kvoddu kappstudda hoISa gunn-

versum; en gunnrakka hir5 gætis håsæta gekk jårnfaldin at hjorstærbum

hjaldri = Nordmorernes fyrstes hærvalgte herser udfordrede de kraftig

trodsende mænd til kamp; kongens kampmodige hird gik med jærnhjælme
ud i den sværdforstærkede kamp.

~20. Brun egg of beit at brynmoti i rauotunum gunntjalda édyggrar

aldar, åbr en skoskir eggbrioar sky-J?undar skyndu undan viglundum al-

proskins = Den brune sværdsæg bed i kampen i de slette mænds røde

skjoldgærder, for end de skotske krigere flygtede for den helt kraftige

(modnede) fyrstes krigere-
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6. Håkonarflokkr (1263—64).

1. Em lét austr til Vornu

allvaldr skipum haldit:

Rinfura vann ryrir

Ribbunga hlut pungan,

ok ostilta elti

orpinga5r vikinga

(rond klauf ræsir steinda)

reior å land af skei5um.

2. Holmrey&ar gekk ljjålmi

Hgr5a valdr of faldinn.

enn sås lithlaupsmonnum,

auomildr, sakar gildi;

fellu fjandmenn stillis,

feksk tal'n blpnm hrafni,

rn sigrgæbi, siSan,

sumir skunduou undan

3. Hljop. sås hersum steypa,

hyrgildandi, vildi.

ygr fra allvalds magi

jårnsveims or Pråndheimi

;

endr lét Erlings frændi

Upplønd farit brondum

:

striS hlutu ståla meibar

storpung af Ribbungum.

4. Eim lék hyrr me5 himni,

hljop eldr i sal feldan.

vitt hygg pegnum pottu

1. Ern allvaldr léi haldit skipum austr til Vornu; Rin-fiira ryrir vann
pungan hlut Ribbunga; ok reidr orpingaSr elti ostilta vikinga a land af

skeiSum; ræsir klauf steinda rond = Den raske konge styrede skibene

ostpå til Varna; den gavmilde fyrste gjorde Ribbnngernes lod tung. og
den vrede kriger drev de voldsomme vikinger op på land af skibene: fyrsten
klovede det malede skjold.

2. Auomildr Horda valdr gekk of faldinn holmreySar hjalmi. sas enn
gildi uthlaupsmonnum sakar; fjandmenn stillis fellu — lafn feksk bléum
hrafni siSan, — en sumir skunduou undan sigrgæoi =z Den gavmilde Horde-
konge gik frem med skrækkehjælmen, han som atter straffede oprørerne:

fyrstens fjender faldt — siden gaves den sorte ravn bytte — , men nof/le

flygtede for krigeren.

3. Ygr jårnsveims hyrgildandi, sås vildi steypa hersum, hljép or Prånd-

heimi fra magi allvalds; Erlings frændi lét endr farit (Jpplond brondum;
ståla meiSar hlutu storpung strio af Ribbungum = Den vrede kriger, som
vilde styrte herserne, lob fra kongens svigerfader i Trondhjem; Erlings

frænde for fordums over Oplandene med sværd: krigerne fik meget hard

medfart af Ribbungerne.

i. Hyrr lék eim me8 himni; eldr hljop i feldan sal; hygg peim pegn-

um pottu markar bol sveima vitt ; allar pjodir 65uz reioi konungs: eiovandr

baugsendir rauo bryndan brand i Vernialandi = Flamme legte ved flam-
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peim mai'kar bgl sveima;

65uz allar pjooir,

eiSvandr, konungs reioi,

baugsendir rauo bryndan

brand i Vermalandi.

5. Rikr gaf hlenna hneykir

(her) brungit Ribbunga

(yss geroiz) i Oslu

eitt slag meginsveitum:

mildr kom heimskum hpldum

hervigs å glapstigu,

kendu langs i landi

lauf vikingar rikis.

G. Flokkr tok enn, sås ekki,

ognmildr, friSaz vildl,

ept dolgstriSi dau5an

dabfinginn hoi'Qingja;

Knutr réo båg at brjota

bobkraustr vi5 gram traustan

geystr, pvit Gautar fystu

gebbråbir landråba.

7. Vitr lét virki brjota

valdr norrænnar aldar

austr, pars jofrar treystuz

ognfusir, LjoShusa;

pat veitk at galt Gautum

gofugr oddviti jofra.

pjob fekk ræsis reibi,

ran, gekk slikt at vpnum.

8. Ran galt randa tynir

me mod himlen; ilden sprang i den fældede sal; jeg ved, at de mænd
st/ntes ilden rasede videnom; alle folk frygtede kongetis vrede; den edtro

fyrste rødfarvede den hvæssede klinge i Værmland.

5. Rikr hlenna hneykir gaf meginsveitum Ribbunga eitt slag brungit

i Oslu; yss geroiz her; hervigs mildr kom heimskum holdum å glapstigu;

vikingar kendu langs rikis i landi „lauf" = Den mægtige røverstraffer

gav Ribbungernes hovedskarer et slemt nederlag i Oslo; der opstod tum-

mel for hæren; den krigerske fyrste bragte de dumme mænd på fordær-

vets veje; vikingerne fik den langvarige overmagt at lære i landet.

G. Ognmildr flokkr, sas ekki vildi frioask, tok enn daofin»inn hofoingja

ept dauoao dolgstriSi; boShraustr Knutr réo geystr at brjota båg vi5 traust-

an gram, pvit geSbråoir Gautar fystu landraoa = Den krigerske skare,

som ikke vilde fred, tog sig atter en dådlysten høvding efter krigerens

død; den kamptapre Knud stillede sig hæftig imod den stærke konge, ti

de ilsindede Goter opfordrede til forræderi.

7. Vitr valdr norrænnar aldar lét brjota austr virki Ljoohusa, bars 6gn-

fusir jofrar treystuz; veitk bat. at gofugr oddviti jofra galt Gautum ran;

bjoo fekk rei5i ræsis; slikt gekk at vp-mmi = Nordmændenes kloge konge

lod østpå nedbryde borgen i Lodøse, hvor de kampdjærve fyrster mente at

være sikre; jeg ved det, at fyrsternes gæve herre straffede Goterne for

deres ran; mændene pådrog sig kongens vrede; sligt gik, som man
kunde vænte-
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rogstri&r JJpnum sioan;

fyst kom fura lestir

fleyvangs til Ekreyja;

gid hét gnogu gjald i

gullstri5i på sioan;

lpnd tok lofoungr Piænda

liSbåls at veomåla.

9. Veitti viroa drottinn

vikelds gjafir rikjum.

gullsviptir hlaut giptu

gpfugr, Skonunga jofri;

heim kom hilmir Rauma.

hvatir fundu pat skatnar

år, me5 Qilgum tiri

olestr ok ves mestum.

10. Oli vann Egoa stillir

aptr geirbruar krapta

skjott af skozkum drottum

skattlpnd megingronduos;

reisti øngr vi5 yngva,

olest, fyr haf vestan,

rogsækis varo riki.

rpnd vebrbo5i Gpndlar.

11. f'rimr npttum kom Prottar

pinghlynr til Bjprgynjar.

a5r en allvald pruoan

ofs dynvioir grofu ;

margr st65 raålraa fergir

(mikit strib var pat) si5an

lyoa grams of IciSi

litt kåtr me5 brå våta.

8. RogstriSr rauda tynir galt sidan Donum ran; fyst kom lestir fley-

vangs fura til Ekreyja; old hét på sioan gullstrioi gnogu gjaldi; lofoungr

Prænda tok lond at veomåla li5båls = Den kampstærke kriger gengældte siden

Danerne deres plyndring; først kom den gavmilde fyrste til Ekeroerne

:

siden lovede mændene fyrsten megen erstatning; Tromlernes konge tog lande

i pant for guldet.

9. Viroa drottinn veitti rikjuin jofri Skonunga vikelds gjafir; gofugr

gullsviptir hlaut giptu; hilmir Rauma kom heim olestr me5 ofigum tiri ok

mestum veg; hvatir skalnar fundu pat år = Mændenes fyrste gav Skån-

ingernes mægtige konge guldgaver; den ædle fyrste var lykkelig; Bornern-

es konge kom uskadt hjem med stærk hæder og den storste ære; de raske

mænd mærkede det straks.

10. Eg5a stillir vann skjott aptr oli skattloud megingronduos geirbru-

ar krapta (?) af skozkum drottum; øngr veorbooi Gondlar fyr vestan haf

reisti rond vid yngva; riki rogsækis varo olest = Egdernes fyrste erobr-

ede hurtigt igen alle krigerens skatlande fra de skotske folk; ingen kriger

vest for havet modstod fyrsten; krigerens magt forblev uforminsket.

11. Préttar pinghlynr kom primr nottum til Bjorgynjar åor en ofs

dynvioir gréfu pnioau allvald; sioan stoo margr målma fergir litt kåtr med
våta brå of leidi lyoa grams; mikit strid var pat = Krigeren kom (bragt-

es) til Bergen tre nætter for end mændene begravede den modige konge;
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7. En drape om Magnus lagaboter (o. 1265).

1. Ungr tokt. jofra pengill 2. Heilags hafiS hala,

ægr, me5 vigslu frægri hraustr pengils sonr, fengit,

(kynnisk kapp bitt monnum) pik reifir gu5 gæfu

konungs nafn å pik (jafnan), gnott, pjoSkonungs dottur;

ok, sokngæbir, sioan, snjallr må Eirikr ollu

snjallmæltr, hlutuS allrar aldyrr konungr styra

(hér lysik veg visa) (ySarr proski gengr oskum

vald framm komit aldar. einart) vi5 gu5 hreinan.

8. Lausavisur.

1. (1242). Nu erum tveir, en vita munuo ér at orura

trurn (eirlaust) saman fleiri

trautt vættir mik sætta, (ruouz hjaldrborin hildar

(elk me& pnn ok bolvi hjol) i vetr å jolum.

aldr) i Kolbeins valcli ;

siden stod mangen en mand lidet glad med tårefyldte ojne ved kongens

grav; det var stor kummer.

7. 1. Ægr jofra bengill, tokt ungr konungs nafn a pik meo frægri vigslu

kapp pilt kynnisk monnum jafnan, ok sioan hlutuS, snjallmæltr sokngæoii-,

framm komit vald allrar aldar; hér lysik veg visa = Farlige fyrste, som
iiiiff modtog du kongenavnet med den navnkundige vielse; din dygtighed

lærer mændene altid at kende, og siden fik du, veltalende kriger, den nedar-

vede magt over hele folket; her beskriver jeg kongens hæder.

2. Hraustr pengils sonr, hafio hala fengit dottur heilags pjookonungs;

guo reifir pik gæfu gnott; snjallr Eirikr, aldyrr konungr, må styra ollu vio

hreinan guo; yoarr proski gengr einart oskum = Tapre kongeson, du
har fat den hellige folkekonges datter til ægte; gud giver dig megen lykke;

den vise Erik, den aldyre konge, formår at styre alt hos den rene gud;

eders trivsel går uafbrudt efter ønske.

8, 1. Nii erum tveir i valdi Jvolbeins, en mik vættir trautt triira

sætta; elk aldr meo onn ok bolvi; vita munuo ér, at 6rum fleiri saman i

vetr a jolum; hjaldrborin hildar hjol ru5uz eirlaust = Nu er vi to i Kol-

bens magt, og jeg vænter ikke noget pålideligt forlig; jeg lever under stra-

badser og mén; du ved nok, at vi var flere sammen ved juletid i vinter;

de i kampen bårne skjolde rødfarvedes uden skånsel
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2. (1242). Skamr er, eldstøkkv-

ir, okkarr

(af gekk sveit en teitan).

skeios, å Skjålgdalshei5i,

skutborbs, hali orbinn

;

séka, lys nær lausum

logreifandar veifa,

skalk hvessa |)rek, j^essum

(^at hlægir mik) bæjar.

3. Skjott munkskpkkum sottum,

skjaldlinns, svarat vinna,

élsveigir dregr eigi

oroskæor å Jaat græ<M;

|)eini komi vårr, e5a verra

vera mun skolir, er ollu.

langa hrio me5 lyoum.

landrekstr at fjorgrandi.

4. (1261). Rauf vio randa styfi

(rétt innik |3at) svinnan

alt, ^>vit oss hefr vélta.

Ooinn, ^ats hét g65u;

skaut, sås skrpkmpl flytir.

(skilk hvat gramr mun vilja)

Gautr unni sér sleitu.

slægr jarl vib mér bægi.

2. Skamr er hali okkarr ordinn å SkjålgdalsheiSi, skutborfts skeiQs

eldstøkkvir; en teitan gekk af sveit; séka, nær lys bæjar logreifandar veifa

jiessum lausum; skalk hvessa jarek; bat hlægir mik = Kun kort er vor

hale bleven på Skjalgdalshede, gavmilde mand; glæden forlod mændene
(os); jeg kan ikke se, når mændene (vi) får atter lov til at bevæge den

frit; men jeg skal være modig; det bringer glæde.

3. Skjott munk vinna svarat skokkum spttum ; or5skæ5r skjaldlinns

élsveigir dregr bat eigi å græoi; beim komi vårr landrekstr at fjorgrandi,

er ollu; vera mun skollr eda verra meft lySum langa hrift = Hurtig vil

jeg svare på det skæve forlig; den ordhvasse kriger kaster det ikke i havet;

gid min landsforvisning måtte volde deres død, der forårsagede den; der

vil herske svig eller andet værre blandt folk i lange tider.

4. OSinn rauf vi5 svinnan randa styn' alt bats hét goou, bvit oss hefr

vélta; innik bat rétt; slægr jarl, sas flytir skrokmpl, skaut bægi vi?) mér;

skilk hvat gramr mun vilja; Gautr unni sér sleitu = Oden (=Gizur) brød

overfor den kloge mand (mig) sit ord i alt hvad han lovede af godt. ti

lian har bedraget os; det er sandt hvad jeg siger; den listige jarl, som
udklækker usandhed, stødte mig fra sig; jeg forstår hvad det er hooding-

en vil; Gautr (o: Oden = Gisw) undte sig strid.
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Asgrimr Jonsson

Mænder, 13. årh.

Lausavisa (?).

LåSs rupla fé fri5u sverfta sæki-Njpr&u

fornbauga hyrdraugar sér veslari heslis

Gudbrandr i Svplu(m?).

Islænder, 13 årh (?)

1. Betr vill ægis otra 2. Upp setr mpkk enn mikla

opt, tok Hrafn vi5 Lopti. moSfjalls verøld alla.

(raun sannar JDat) rennir

rausngjarn hafa en aorir.

£orkell elfaraskåld.

Islænder, 13. årh.'(?)

Lausavisa (?).

SpurSum vér, hvé varoisk sokryrir vann såra

vigmoftr kjalar sl65a sextån Vionrs måna
glaSstyrpndum geiri hriSar herSimeiSa

Gunnarr fyr Kjpl sunnan; hanormens en två dauoa.

Fornbauga heslis hyrdraugar rupla sér veslari sveroa la5s sæki-NjorQu

friSu fé = Rige mænd plyndrer mænd, der er ringere end de selv, det

skanne guld.

[(i.
|

1. Rausngjarn ægis otra rennir vill opt hafa betr en a&rir; raun

sannar pal ; Hrafn lok vi5 Lopti = Den storladne sofarer vil ofte opføre

sig bravere end andre; erfaringen bevidner det; Hrafn tog imod Loft.

2. Enn mikla mokk setr upp alla verold .... mo&fjalls = Den tætte

støvsky hvirvles op gennem hele verden .... hjærtets (usikker opfattelse).

[r], Vér spuroum, hvé Gunnarr varoisk vigmé&r kjalar sl65a gladstyr-

ondum geiri fyr sunnan Kjpl; hanormens sokryrir vann sextån Vi5urs måna
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1. — — — pegir;

dylja må pess, er einn hverr

segir;

— — eitt bregzk hoti si&r;

færa ætlum forn or5 sanian

(flestir henda at nokkvi gaman,

glebi minnar veit geipun sjå),

griplur er sem hendi på.

2. Ekki hefk me5 flimtun farit

fnllvel ættak til pess varit,

(yrkja kann ek vpnn verr)

Anonyme digte og vers.

A. Digte.

Målshåttakvædi.

Et orknøsk(?) digt, omkr. 1200.

stolit væri mér ekki or ætt,

jafnan pott ek kvæSa slétt;

roa verbr fyrst til ens næsta

ness,

npkkut ættak kyn til pess.

3. f>joo spyrr alt pat's prir

menn vitu.

peir hafa verr, er tryggoum

slitu.

ekki er pvi til eins manns
skotit,

ymsir hafa pau dæmi hlotit;

vita pykkisk pat maSrinn hverr: hennSar oro niiinu hittask i,

hri&ar her&imei&a såra, en två <Iau8a = Vi har spurgt, hvorledes Gunn-
ar [på Hlidarende] værgede sig kamptræt mod krigerne med sit spyd syd

for Kølen; han sårede sejsten krigere, men dræbte to.

1 tier; man kan benægte hvad den enkelte siger alene

svigter noget mindre; jeg agter at stille 'gamle ord' sammen: — alle skal

have noget at more sig med; dette pral tyder på min glæde — : da er det

som man samler på småting.

2. Jeg har ikke (for) givet mig af med spottekvad; i fuldt mål vilde

jeg have forudsætning dertil — jeg kan digte værre (bidskere) end man
væntede; enhver tykkes at vide det; jeg vilde ikke være stjålen ud af ni in

slægt, selv om jeg altid digtede glat; man må forst ro til nærmeste næs;
i så henseende vilde jeg have nedarvede egenskaber.

3. Alle erfarer hvad tre personer ved; de opforer sig slet. som bryd-

er tro og love; dermed sigter jeg ikke til en enkelt person : mange har

vekselvis måttet sande det; vrede ord vil findes heri; det kan jeg frit sige,

hvorledes hun behandlede mig. den klogojede kvinde: men noget matte

hun tænke på sig selv.
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heirault ak at glaupsa of bvi,

(npkkut varo hon sysla of sik)

svinneyg dros hvé hon for vi5

mik.

4 Ho skyldu meiin reibi gefa,

raunlitit kømsk opt å brefa,

gagarr er skaptr. bvit geyja skal.

gera ætlak mér létt of tal;

verit haf5i mér verra i hug,

var bat nær sem kveisu flug,

jafnan fagnar kvikr mabr ku,

kennir hins, at gleojumk nu.

5. Alllitit er ungs mannsgam-
an.

einum t>ykkir daufligt saman,

annars barn er sem ulf atfrjå.

obfuss myndi blindr at sjå;

dyrt låta menn drottins or<5.

drekarnir risa opt å spoi'5,

oolingr skykli einkar roskr,

æpa kann i mærum froskr.

6 Fylki skal til frægoar hafa,

fregna eigum langt til gafa.

oddar gerva jarli megin.

utsker verba af bprum bvegin;

ymsir bjo5a gSrum får,

(ormar skriSa or hamsi å vår)

vel hefr sås bat H5a lætr,

langar eigu beir bersi nætr.

7. Bjarki åtti hugarkorn hart,

herli5 feldi Storkuor mart,

(ekki var hann i hvilbum hægr),

Hromundr botti garpr ok slægr;

okat beim né einn å bug,

Eljårnir var trur at hug,

filinn gat hann i fylking sott,

i. Sin vrerle skulde man give ro ; ofte bliver noget meget ringe gen-

stand for strid: hunden er skabt for at den skal go; jeg agter at gore

mig min tale let (munter); jeg havde egenlig tænkt på noget værre /selv-

mord?]: det var nærmest som et pludseligt smærteanfald ; altid glæder

den levende sig ved en ko; nu mærker man, at jeg bliver oprom t.

"). Den unge mands (barnets) fornøjelse behøver ikke at være stor;

at være alene tykkes en kedeligt; at elske en andens barn er som at elske

en ulv; den blinde vilde rasende gærne kunne se; man siger, at hojt er

herrebud: dragerne rejser sig ofte på halen; fyrsten skulde være meget

modig; frøen kan kvække i sumpene.

6. En fyrste skal man have til berømmelse; vi hører langvejs fra

om en 'gave' (en grib?); oddene giver en jarl hans styrke; tidskærene

bliver vaskede af bølgerne; snart den ene. snart den anden byder (en

anden) fare; — ormene kryber ud af deres ham om foråret — ; brav er

den. som lader det fare; lange er bjørnenes nætter.

7. Bjarke havde et hårdt (modigt) hjærte; Starkad fældede mange
mænd ; Hromund ansås for kæk og snu (han var ikke stille i hviletid-

erne); Eljårnir var modig i hu; en enkelt kunde ikke støde ham til side;
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fullstrøng hefr su niannraun

]36tt.

8. Bana pottusk peir bi5a vel,

Brandingi svaf loks i hel.

Mardallar var glysligr gråtr,

glebr så niann er opt er kåtr;

Asinundr tamoi Gn65 vi5 gjålfr,

gulli mælti l?jazi sj alfr,

Niojungr skof af haugi horn;

holzti eru nu minni forn.

9. Friggjar potti svipr at syni,

så var taldr or miklu kyni,

Hermoor vil di auka aldr,

Eljuonir vann solginn Baldr,

pil grétu pau eptir hann,

aukit var peim hlåtrar bann,

heyrinkunn er Ira honum saga.

hvnt parf ek of slikt at jaga.

10. Sitt mein pykkir sårast

hveiin.

såttargorS er ætluS tveini.

oddamabr læsk opt enn pri&i,

jafntriir skal så hvårra lioi;

engi of dæmir sjålfan sik

(slikt ætlak nu henda mik),

yta li5 pott alt fari byrst.

engi læzk pvi valda fyrst.

1 1. Stefjum veror at stæla brag.

stuttligt hefk å kvæSi lag.

ella mini pat pykkja pula.

pannig nær seni ek henda nmla.

Ekki var pat for&um farald.

elefanten fik han angrebet i fylkingen; den manrleproce har man fundet

var meget stræng

8. Brandinge sov sig endelig ihjæt; de (han og hans) mente at få en

smuk (let) død; Mardals gråd var skinnende; den, der ofte er munter,

glæder andre; Asmund vænnede Gnod til søens brusen; Tjazes egen tale

var guld; Nidjung skrabede et hjorne af hojen(?); dette er temmelig gamle
minder.

9. Man fandt det var sorgeligt med Friggs son (Balders død); han
regnedes til en stor (hoj) slægt; Hermod vilde forøge lians liv, men Eljudne

havde slugt Balder; alle begræd de ham; deres sorg var stor: bekendt er

fortællingen om ham; hvorfor skulde jeg pludre mere om sligt?

10. Én føler stærkest sit eget mén; et forlig tiltænkes to, men ofte

skaffes en tredje som opmand; bægge parter skulde han være lige tro;

ingen dommer (domfælder) sig selv — det mener jeg nu hændes mig —:

uagtet alle mænd ter sig som rasende vrede, er der ingen som vil tilstå

at være første årsag.

11. Et stev må indsættes i digtet; noget kort i formen er min sang:
ellers vil det synes som en ramse, omtrent som jeg sankede krummer. Det
rar ikke fordums en smitsom syge (at elske); den finske pige kunde dog
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Finnan gat ]d6 ærSan Harald,

hpnum potti solbjprt su,

sliks dæmi veror mprgum nu.

12. Skips låta nienn skammar
rar,

skatna pykkir hugrinn grår,

tungan leikr vi5 tanna sar,

trauola er gengt å is of vår;

mjpk får er sér ærinn einn,

eyvit tyr, pott skyndi seinn,

gpfgask mætti af gengi hverr,

gorva pekkik sumt hvé ferr.

13. Afli of deilir sizt vio sjp,

Sprli spakk af gildri jprø,

stundum joytr i logni lp,

litlu verr, at råSak fp;

mørgum pykkir fullgott fé,

frænuskammr er enn deigi lé,

kvæSit skal me5 kynjuin alt,

koDiings morginn er langr å

valt

14. Brå5sét låta bragnar opt.

bregbr at |3eim, er heldr å lopt,

allmargr er til seinn at sefask,

svå kpllum vér rp5 sem gefask.

Ekki var pat foroum farald,

Finnan gat J3o ær5an Harald,

hpnum potti solbjprt su,

sliks dæmi ver5r mprgum nu.

15. Auoigr pykkir einn sér

hvar,

annars ræ5ir margr of far.

ørgranns erum vér lengst a

leit,

lundvær pykkir bezta sveit;

skammæ J3.vkkja ofin 9II,

gbre Harald rasende; han fandt hende strålende som solen; sligt erfarer

mangen en (jeg f. eks.) nu til dags.

12. Man siger at skibets rær er korte; mændenes sind anses for at

være falsk; tungen spiller (altid) mod sar ved tænderne (tandbyld); ikke

kan man gå på isen i foråret: meget få er sig selv nok; det hjælper ikke.

at den sendrægtige skynder sig; enhver kunde blive stor ved sin lykke;

jeg kender fuldkommen, hvorledes somme ting går.

].*}. Mindst kan man prøve kræfter med havet; Siirles hjærte brast

af den store længsel; undertiden bruser kystbølger i vindstille; det har
lidet at sige, at jeg lidet formår; mange er meget glade ved guld; kun
kort varer den bløde lés skarphed; hele digtet skal være mærkelig indret-

tet; kongens morgen er altid lang-

li. Ofte ser mænd overilet pa sagerne; man holder sig til den. som
udbreder noget; mange er altfor langsomme til at formildes; rådene dom-
iner vi efter deres udfald. Dét var osv.

15. Hig nok tykkes enhver enkelt sig at være allevegne; en taler altid

om en andens forhold; længst leder vi efter det meget lille (eller: det pletfri?)

;
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ekki mart er verra en trpll,

eigi spillir hyggins hjali,

hefkat ek spurt at bersa kali.

IC). Engi parf at hræoask hot,

heldr kømr opt vi5 såran fot,

hlutgjarn ferr me5 annars sok;

nøkkvi rikstr er heima hverr,

øngn tala ek umb at si5r,

oroin fara pegar munninn li5r.

1 7. Varia synisk alt sem er

ytum peim, er bægir drer,

eigi at eins er i fpgru fengr,

lundit mun pat er reynt er

lengr.

Ekki var pat forftum farald,

Finnan gat po æroan Harald,

hpnum potti solbjort su,

sliks dæmi veror mprgum nu.

18. Efnuni pykkir bezt at bua.

brogoott reyndisk gemlu fua,

margar kunni hon slægoir sér,

svå npkkvi gafsk Rannveig nier:

illa hefr sås annan sykr,

eigi veit å5r hefnduni lykr,

bråbfengr pykkir brullaups

frami.

brig5a lengi er hverr enn sami.

19. Ly tin pykkja skammæ
skarar.

skrautligt kgllum nafnit farar,

trautt kailak pann valda er

varar.

ver5a menn peir er uppi fjarar,

fredelige folk anses for at være de bedste; kortvarige tykkes alle overdri-

velser at være; ikke mange ting er værre end troldene; intet tilintetgør

den kloges tale; jeg har ikke hørt at bjornen fryser.

lti Ingen behøver at frygte trusler; ofte kommer noget i berøring

med fodens sår; .... den, der gærne blander sig i andres sager, føreren

andens sag; enhver er i sit hjem mægtigst .... ordene er borte, såsnart

de er ude af munden; ikke desto mindre taler jeg derom.

17. Næppe synes alt de mænd, som lider af stær, at være soni det

er; ikke blot det smukke er det godt at vinde; det vil mærkes, jo længer

det prøves. Det var osv.

18. Man synes det er bedst at bo med midler; ræven erfaredes at

være listig af hunfåret; den forstod sig på mange rænker: omtrent den
erfaring har jeg med hensyn til Bannveig; den opfører sig slet, som sviger

en, anden; man ved ikke, når hævnen kan komme; brylluppets herlighed

<) let nok at opnå; meget længe er en sig selv lig.

l'.». Kortvarig er hårets (skævt klippede) lyde; prægtigt kalder vi

rejse-navnet; ikke siger jeg at den, der advarer, bærer skylden; der gires

de mænd som bliver på det torre (ved ebbe); ulykken er hurtig isineforbe-
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ogipt veror i iimbiib skjot,

élin pykkja mprgum Ijot,

engi of sér vi5 Qllum rokum,

jafnan spyrja menn at lokum.

20. Astbliudir 'ro seggir svå

sumir, at pykkja mjok fås gå,

(pannig veror of manspng mælt)

marga hefr pat hyggna tælt.

Ekki var pat foroum farald,

Finnan gat po æroan Harald,

hpnum potti solbjprt su,

sliks dæmi ver5r mprgum nu.

21. YnSit låta engir fait,

allopt verSr i hreggi svalt,

andaos drupa minjar mest,

magran skyldi kaupa hest;

ærit pykkir viokvæm vp,

vinfengin eru misjpfn på,

fasthaldr varb å Fenri lagSr,

fikjum var mér ramligr sag5r.

22. Grandvarr skyldi enn g65i

maor,

Gizurr var5 at rogi sa5r,

etja vildi jøfrum saman,

ekki er mér at sturu gaman:

kunna vildak sjå vib snQium.

sjaldan hygg at gyggvi vprum,

vel hefr hinn, er sitr of sitt,

svartflekkott er kvæ5i mitt.

23. Jafnan segir enn rikri rpb,

rpskvir menn gefa prnum brg5,

upp at eins er ungum vegar,

engi ma5r er roskinn pegar;

falls er von af fornu tré,

redeiser; mange synes bygerne er slemme; iixgen kan tage sig i agt for

alle vindstod; altid sporger man om slutningen (udfaldet).

20. Nogle mænd er så elskovsblinde, at de intet sanser; — således

hedder det om elskovssang — ; det har sveget mangen en klog mand. Det
var osv.

21. Ingen vil sælge sin fryd; meget ofte fryser man i snestorm; den
dødes efterladenskaber sorger stærkest; en mager hest skulde man køhe;

en pludselig fare tykkes meget folelig; venskabet er da meget forskelligt

;

en lænke blev lagt pd Fenre; den sagdes mig at være meget stærk.

22. Den gode mand skulde undgå at begå fejl; Gisur (Oden) blev

overbevist om at have bagvasket folk indbyrdes; han vilde hidse kongerne

mod hinanden; jeg holder nu ikke af ufred; jeg vilde gærne kunne tage

mig i agt for fælder; sjælden tror jeg at den forsigtige fejler; brav er

den, som lader sig noje med sit; meget braget er mit digt.

23. Altid er det den mægtigste der giver råd; raske mænd giver

brnene fode; kun opad forer den unges veje; ingen er straks fuldt ud-

viklet: man kan rænte at det gamle træ falder; liere ting synes gode end
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fleira |>ykkir gott en sé,

auSsénna er annars vanim,

engi kømsk of skapadægr

framm.

24. Engi knettr of annars mein,

(aldri lætk at munni sein)

lieimi heyrik sagt at sniii,

sumir einir hygg at mér trui;

erfitt verSr peims illa kann,

engan parf at hjufra mann.

bannig hefr mér lagzk i lund,

langviorum skal eyoa grund.

25. Sjaldan hittisk feigs vok

frø ri n,

fljobin veroa at oldrum kørin.

lengi hefr pat lyst fyr mér,

litinn kost å margr und sér;

sagt er fra, hvé neflauss narir,

nu ver5r surnt pats mangi

vai'if,

(væri betr at pegSak pokks)

pat hefr hverr er veror er loks.

26. Prytra pann er verr hefr

valt,

veroa kann å ymsa halt.

misjafnir 'ro blinds manns

bitar,

bølit kalium vér ilt til litar;

eik hefr pats af p5rum skefr,

ekki mart er slægra en refr.

jafnan veror at åfloo stakar,

auofengnar 'ro gelti sakar.

27. Gullormr å sér brennheitt

bol.

bjartast skinn i heioi sol.

undrum pykkir gagnsætt gier,

de. som er det; lettere er det at se andres fejl; ingen kommer forbi sin

dødsdag.

24. Ingen klager over en andens mén; — aldrig lader min muvd
rænte på sig — ; jeg horer at verden skal dreje sig: kun nogle få antager

jeg vil tro mig (deri); vanskeligt bliver (livet) for den lidet ki/ndige; man
behøver ikke at begræde nogen; langvarige uvejr skal der til for at ødelægge

landet; den mening har dannet sig hos mig.

"2">. Sjælden træffes den våge tilfmssen, hvori en skal drukne; kvind-

erne vælges efter deres alder; mangen en er såre magtesløs (betydnings-

løs); det har været mig længe indlysende; det fortælles der om, hvorledes

en næseløs person vegeterer; nu sker der endel, som ingen vænter — det

vilde være meget bedre om jeg tav —; det får enhver til slutning, hvad

han fortjæner.

26. Den, der altid opforer sig slet, mister aldrig kræfter (dertil), snart

trækker den ene, snart den anden det korteste strå; forskellige (ulig) er

den blindes mundfulde; ulykken siger vi er lidet heldig for skønheden

:

egen får det. head den skraber fra andre; ikke mange er mere snu end

ræven; det sker ofte. at flodoversvåmmelser vælter (ting) omkuld; det er

let at finde skyld for galten (for at slagte den).
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glymjandi fellr hrpnn of sker;

allar girnask år i sjå,

ekki er manni verra en prå,

fysa munk ens fyrra vara,

flestr mun sik til nøkkurs spara.

28. Geta må pess er gengit

hefr.

gerir så betr er annan svef'r,

veitkat vist hvat veroa kann,

villa er dælst of heimskan

mann,

flårø5um må trautt of trua.

til sin skyldi enu betra snua.

hugga skal panns harm hefr

be5it,

hølzti mjøk er at flestu kvebit.

29. Oroa er leitat mer i

munn,

mælgin ver5r oss heyrinkunn,

(Yggjar bjor hverr eiga myni

osynt pykkir lyba kyni);

eyvit mun sjå atfrétt stoba,

allmjok er mér lund til

hroSa,

peygi var sjå aflausn ill,

eiga skal mi hverr er vill.

30 Stjornlausu hefk slungit

saman,

svå vildak [mér hitta gaman].

27. Guldormen har sig et brændende leje; klarest skinner solen på
den skyfri himmel; mærkelig genemsigtigt tykkes glas at være; brusende

falder bølgen over skæret; alle elve iler med længsel mod havet; intet er

værre for et menneske end længsel; jeg råder til forbehold; alle vil spare

sig selv i et eller andet.

28. Det kan omtales som er sket; den tér sig bedre, som søger at

berolige en anden; jeg ved ikke tilvisse hvad der kan ske; lettest er det

at føre en enfoldig bag lyset; den falske kan man ikke stole på ; man
skulde lægge sig eftir det bedre (bedste); trøste skal man den, som har

lidt sorg; temlig stærke skæbnebestemmelser er der i alt.

29. Man søger efter ord (oplysninger) i min mund (ang. digteren);

jeg hører, hvad alle snakker om; — hvem der ejer digtet (er forf.) mener

folk er uvist — ; intet vil den eftersporsel hjælpe; i hoj grad er vi stemt

for chikane; det svar var ikke dårligt; nu kan hver, der vil, eje det (er-

klære sig for digteren).

30. Noget uden ror (styrelse; 0: ordning) har jeg her slynget (vævet)

sammen; således vilde jeg [hitte på noget morsomt for mig].

10
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Et arvekvad om kong- Magnus lag-abøter, omkr. 1300.

1. Yfirmilding kvebk engla

veldis

(obr magnask nu) fyrst at ljob-

um;
mætr pengill, styr minni tungu

målkunnigri, frægrar sunnu

;

skyldr emk pess, er æztr var.

aldar,

jofra, styris mærb at skyra,

drottinn styrki min orb måttigr,

mestri sæmd, um dyrbar fesli

2. Skyrum ætlak Magnus mæra
mildi sterkan frægbar-verka.

yppa skal nu pblings hpppum

einkar skjott, at vilja drottins;

eigi er oss um allvald frægan,

(anda-giptir) li ti 1 1 vandi

(allar pyrptak engla stillis)

obar påttu framm at bjoba.

3 Hlyba skalt til afreks-obar,

Eirikr konungr, giptu meiri

pllum hib pli, ågætr stillir,

jarbråbpndum fremdar-dåba;

stora mærb ått visi at virba

vpldugs grams, at heyrnar

skjpldum

rjobpndum flytk rausnar-kvæbi

rimmu skobs, meb hætti gobum.

1. Kve5k yfirmilding engla veldis fyrst at lj65um; 65r magnask mi;

mætr pengill frægrar sunnu, styr minni målkunnigri tungu; emk skyldr at

skyra mær5 pess aldar styris, er var æztr jofra, mestri sæmd; måttigr drott-

inn styrki min or5 um dyroar festi = Jeg påkalder først enghrigets over-

konge til digtet; et digt fremføres nu; den udmærkede sols herlige konge,

styr min målkyndige tunge ; jeg har den pligt at forklare den fyrstes lov,

som var den ypperste af fyrster, med den storste hæder; den mægtige gud
styrke mine ord om herlighedens befæster (kongen).

2. Ætlak mæra mildi sterkan Magnus skyrum frægoar-verka at vilja

drottins; uii skal yppa einkar skjott hoppum o5Iings; eigi er oss litill vandi

at bjo5a framm 65ar påttu um frægan allvald; pyrptak allar andagiptir

engla stillis = Jeg agter at forherlige den milde Magnus med et klart

digt om hans berømmelse, hvis gud vil; nu skal jeg meget hurtigt frem-

føre fyrstens gode gærninger; det er for os ikke ringe vanskelighed at byde

digt om den beromte fyrste; jeg vilde behøve englekongens hele ånds-gave.

3. Eirikr konungr, skalt hlyQa til afreks-6Sar; ågætr stillir. bi5 pii

meiri giptu fremdar-dåoa pllum jar5råoondum; visi, ått at viroa stora mærd
voldugs grams me5 g65um hætti; flytk rausnarkvæoi at heyrnar skjpldum

rimmu sk65s rjoopndum = Kong Erik, du skal lytte til digtet om bedrifter;

udmærkede fyrste, måtte du opnå storre lykke i hædrende handlinger end

alle (andre) fyrster; konge, dti skal vurdere det store digt om den mægtige
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B. Anonyme løse vers angående bestemte historiske

begivenheder.

1. (o. 1205). Seggr sparir sverfti fplu hests et mesta,

at hoggva, pott ly&ir bol bi5i,

snæhvitt er b!65 lita, bræoendr at har5ræ5um;

skærold gptum skyra, nienn eru seinir sunnan

skarpr brandr fekk mér landa, (slikt heyrik opt) meb Lopti

skarpr brandr fekk mér landa. ståla strangra éla

2. (1208). Vist eru farnir flestir
stefni rans at hefna.

3—4 hører sammen (1208—9).

3. Rom vit ok rom vit, [bar munum blota5ar

rignir bl65i, ok bplvaSar].

Gu5r ok Gondul,

fyr guma falli; 4. Hoggvask hart seggir.

vit skuluni rå5ask en hallask veggir,

i Raptahli5 illa eru settir,

konge i et smukt versemål; jeg fremfører et digt om storartede egenskaber

før krigernes øren.

1. Manden (du) sparer at hugge med sværdet; blodet er (i nutiden)

hvidt som sne at se på (o: kraftesløst) ; en tydelig (håndgribelig) kamptid
opnåde jeg ; det skarpe sværd skaffede mig land (gentages).

2. Vist eru flestir bræQendr fplu hests farnir et mesta at har5ræ5um,
bott Iy5ir bi'5i b<?l; menn eru seinir sunnan at hefna me5 Lopti stefni

strangra sfåla éla rans; slikt heyrik opt = Tilvisse er de fleste mænd for

det meste blevne kraftesløse til kraftige handlinger, uagtet mændene lider

skade; mændene er sene sydfra med Loft at hævne ranet på krigeren;

sligt hører jeg ofte.

3. Vi ror og vi ror (rokker), vi Gunn og Gondul, det regner med
blod til forbud på mændenes fald; vi skal drage til Rafteli [der vil vi

blive blotede og bandede?]

4. Mændene kæmper hårdt med hinanden; ilde er de stedte; men
væggene hælder, når hattene (vi) kommer ind; gærningeme vil blive be-

10*
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pås inn koma hettir;

verk munu upp innask.

pas aldir finnask,

engi er a somi,

å øfsta domi.

5. (1209). Færuni gooan

grepp Joseppi

;

så skal råba

rikr Su5avik.

V. 6—8 er sammenhørende (1209).

6. Faraldr heitik

ferk of aldar kyn,

emkat sættir svika;

doprum dau5a

munk drengi vega

ok nyta mér nåi.

7. Fagna ek pvis ognir

(ymr pj65ar b<?l) glymja,

allr tekr svarmr at svella,

svellr pats mannkyn hrellir

fara munk subr et sySra

snåkranns of Ii5 manna

;

verit hefk nor5r et nørbra

nåvaldr of får aldar.

8. Se pu, hvé hvarfa

heima i milli

syn5au5igra

sålir manna;

kendte ved den sidste dom, når menneskene mødes (dér); der er ingen

hæder derved.

5. Lad os bringe Josep den gode mand; han vil (engang) råde

mægtig for Sudevig.

6. Flakker hedder jeg; jeg drager omkring blandt folk; jeg stifter

ikke forlig for svig; jeg vil dræbe folk ved en ynkelig død og æde
deres lig.

1. Ek fagna pvis ognir glymja; jajobar bol ymr; allr svarmr tekr at

svella; svellr bats brellir mannkyn; munk fara su5r et syora of lio manna
„snåkranns"; hefk verit nåvaldr of får aldar noror et nordra = Jeg glæder

mig ved at rædslerne brøler; folkets ulykke skriger; hele sværmen be-

gynder ai svulme; alt hvad der trykker menneskene svulmer ; jeg vil drage

syd det søndre blandt mændenøs skare . . . .; jeg har været nordpå det

nordre som dødbringer med hensyn til mændenes fare.

8. Se, hvor de syndrige mænds sjæle færdes mellem verdnerne: sjælene

pines i ormens gab; den stærke sol ryster; jeg råder dig at vågne.
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kveljask andir

i orms gin i,

skelfr ramr ro5ull,

ræok per at vakna.

V. 9—11 er sammenhørende (1212).

9. Vetrungs fæddisk efnit eitt,

pllum er pat monnum leitt,

tvermar liggja til pess bætr,

tveir einir eru undir fætr;

hølzti hefr pat lengi lifat.

Jati nienn pat hondum prifat,

ekki er pat sem annarr smali,

engi er skaptr fyr arzinn hali.

10. Reiok fyr dyrr ok diibak

dyns håskutil brynju

(eldr lék Yggs und skildi)

oskjålfandi KålH

;

mælt vara gott, pas gjoltu

Grundar menn sem hundar,

pyss var i prælum Kusla

peim, i virki heima.

11. Hefr of hrepp enn øfra,

hann er gorr at protsmanni,

pat er kotmanna kynni,

Kålfr matgjafir hålfar.

12. (1215). Sendir rann af Saudi

sundhreins fra bpr tleina

hræddr, svåt hjartat loddi.

happlaust vio pjoknappa;

framar kv$ou par fura

fleyvangs Njgrun ganga,

9 Der blev cemne til en vintergammel tyr; det er alle mennesker for-

hadt; men der er to ting, der er fordelagtige; det har kun to ben; det har

levet altfor længe; man skulde gribe det (og dræbe det); det er ikke som
andre husdyr; det har ingen hale for enden-

10. Reiok fyr dyrr Kalfi ok duSak oskjålfandi brynju dyns håskutil;

eldr Yggs lék und skildi; mælt vara gott heima i virki, bas Grundar menn
gjoltu sem hundar; pyss var i peim prælum Kusla = Jeg red forbi Kalvs

dbr og rystede uden at bæve mit sværd; sværdet spillede under skjoldet;

der blev ikke talt fagre ord hjemme i virket, da Grunds mænd glammede
som hunde; Kusles (Kalvs) trælle stojede.

11. Kålfr hefr hålfar matgjafir of enn øfra hrepp; bat er kynni kot-

manua, hann er gorr at protsmanni = Kalv giver, i den øvre rep, kun
halve madrationer, det er husmænds skik; han er gjort til en stodder.

12. Sendir sundhreins rann af Saudi frå fieina hyr happlaust hræddr
sv.it hjartat loddi vi5 pjnknappa; kvpou hreinlåta fleyvangs fiira Xjorun

ganga par framar forsteini: sokn var h<?ro, er ek heyroa == Manden
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sokn var hor5 er ek heyroa,

hreinlåta forsteini.

13. (1220). Oss lizk illr at

kyssa

jarl, sås ræor fyr hjarli,

vgrr er til hvoss å barra;

haromulaSr er Skuli

;

hefr fyr horska JQfra

hrægamms komit sævar,

bj65 finnr lpst å lj65um.

leir aldrigi meira.

14. (1220). Klasi nam kalla

prysvar

:

kosti menn ok renni

jyro bifask pil und fyr5um,

undan byskups fundi.

15. (1221). Loptr er i Eyjum,

bitr lunda bein

;

Sæmundr er å heibum,

etr berin ein.

16 (1221). Rekit var Rpgnvalds

dauoa.
pas randvibir brendu,

purru hus fyr harra,

haroa, austan fjarBar;

vara tål, at skaut Skuli

skjalbrungniim FolduDgum,

eldr lék hus fyr holdum

hingat. skelk i bringu

rendte fra Sand fra krigeren til liden både så ræd, at hans hjærte hang

ved hans arsballer ; man sagde, at den renlige kvinde gik dér modigere

frem end Torsten; kampen var hård, efter hvad jeg har hørt.

13. Oss lizk jarl, sås ræor lyr hjarli, illr at kyssa; vorr er til hvoss å

harra; Skuli er har&mulaSr ; aldrigi hefr meira hræsævar gamms leir komit

fyr horska jofra ;
pjoo finnr lost å Ijoourn = Os synes den jarl, der råder

for landet, slem at kysse: læben på fyrsten er altfor skarp; Skule er hård-

kæftet; aldrig er uslere skjaldskab blevet bragt fremfor kloge fyrster ; folk

finder fejl ved digtet.

14. Klasi nam kalla l>rysvar: kosti menn ok renni undan fundi bysk-

ups; joro bifask oli und fyroum = Klase råbte tre gange: alle gbre alt

for at flygte fra mødet med biskoppen; hele jorden ryster under folk.

15. Loft er ude på øerne [Vestmannøerne] og bider hinde-ben; Sæ-

mund er oppe på hederne og lever kun af bær.

16. Harda var rekit dauSa Rognvalds, pas randvioir brendu austan-

fjar5ar, hus purru fyr harra; vara tål, at Skuli skaut skjalprungnum Fold-

ungum skelk i bringu; eldr lék hus hingat fyr holdum = Kraftig hævn-

ede man Bagnvalds død, da krigerne brændte østenfor fjorden: husene

blev ødelagte af fyrsten; det var ingen usandhed, at Skule slog de snak-

fyldte Foldunger med skræk; ilden flammede her omkring i mændenes
huse.
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17—18 er sammenhørende (1222); sml. Sturla Bdrdarson.

17. Hlogu hirbidraugar 18. Brast of Berg]?6r næsta,

hjaldrskys at torvaldi, Brandr kallabi fjanda,

meiSr vann mjukr fyr lySum varb at illum orouni

morbryftla sér for5at; Ingimundr of fundinn;

nu knå alt, siz eltir en er motfpr manna
élnprungar vpru nieibendr litu skeifta,

hlifar gims, i hamrum hverr rann su5r til Snorra

hots annan veg JDJota. såttalauss seni måtti.

V. 19—20 er sammenhørende (1222).

19. GerSu geir-hrib har&a Tumi var feldr til foldar

Gunnar setrs å vetri frændstorr me5 BergJ3ori.

li ribar sol å Holum

hjaldrJDungir boglungar, 20. Sottu heim vib hættu

JDås vigfimir vpgu hjålmrunnar styrkunnir,

„valdeirs" at Porgeiri, snjallr segik Freyr at felli

17. Hjaldrskys hirSidraugar hlogu at Porvaldi; morftroola meiSr vann
forSat sér mjukr fyr ly5um; nu knå bjota bols annan veg alt i homrurn,

siz hlifar gims élnprungar VQru eltir = Mændene lo ad Torvald, (men)

krigeren reddede sig smidigt for mændene; nu tuder det betydelig ander-

ledes overalt i klipperne, siden krigerne blev drevne på flugt og jagede.

18. Brast næsta of Bergbor; Brandr kallaoi fjanda; Ingimundr var5

fundinn at illum orSum; en er meiQendr skeiSa litu métfor manna, rann

hverr såttalauss su5r til Snorra sem måtti = Det brast stærkt omkring
Bergtor; Brand kaldte fjenderne (djævelen?); Ingimand fandtes at bruge

onde ord; men da mændene så folk komme imod dem, løb enhver uden
forlig (fred) sydpå til Snorre, så rask han kunde.

19. Hjaldrbungir boglungar gerou haroa geirsetrs hri5 Gunnar hrioar

sol i vetri å Holum, bås vigfimir valdeirs vyguat Porgeiri; frændstorr Tumi
var feldr til foldar meo Bergbori = De kampstærke haglunger (bispens

mænd) gjorde en hård kamp med sværdet i vinter på Hole, da de kamp-
flinke mænd angreb (og sårede) Torgeir; den ætstore Turne blev fældet til

jorden tilligemed Bergtor-

20 Styrkunnir hjålmrunnar sottu Tuma heim at Holum vi5 hættu;

segik, at snjallr frånbols Freyr felli; Aron gekk i inn skemmu einna fremstr
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frånbols, Tuma at Holum;

inn gekk Aron manna
einna fremstr i skeinmu,

hann vann hildar måna
hjaldrskob ro5in blooi.

21. (1222). Sturla fekk, pas

stukku,

stålhriS, buendr friSir,

harSr hjo hålsa byroar

hjor-Freyr, i Grimseyju.

22. (1228). Mål er at minnask

mørnar hlakkar:

vit tvau vitum jjat;

viltu enn lengra.

23. (1232). Trautt mun ek trua

troll, kva5 Hpskollr.

24 (1233). Eina kann ek visn:

ari sat å steini

;

oli er sem ein sé:

ari sat å steini.

25. (1236). Holi gæddusk hirb-

menn Sknla,

hrukku litt me5an full var

skrukka,

drukkn Jpeir af Danmyrk rekkar,

drogusk litt of fjpll ok skoga;

siSan varo, er slosk i feroir,

sangran ill ok JDunt of stangir;

ei5ar rufusk vio Inga broour,

engi vildi fylgja lengra.

26. (1236). Sex hnndrub fekk

sunda

solkannaSr hermanna,

manna; hann vann hildar måna hjaldrsk65 ro5in blo5i = De kampberomte

krigere hjemsøgte Turne på Hole, og udsatte sig for fare; jeg siger, at den

modige mand faldt; Aron trængte aller først af mænd ind i skemmen; han

rødfarvede våbnene i blod.

21. Slurla fekk stålhri5 i Grimseyju, bås friBir buendr jstukku; harSr

hjpr-Freyr bjo hålsa byrSar = Sturla mødte en (hård) kamp på Grimsø,

hvor de mandige bønder flygtede; den hårde kriger huggede hovederne.

2-2 Det er på tide at mindes øksen; vi to veddet; agter du længere?

23. Ikke vil jeg tro dig trold — sagde Hdskoll.

24. Et vers kan jeg: en orn sad på en sten; den hele er som denne

ene (linje) : en orn sad på sten.

25. Skules hirdmænd var rigt udstyrede med pral; de veg ikke, så

længe deres vom var fuld. demænd fra Danmark drak; de tumlede sig ikke

meget omkring på fjælde eller i skove; senere, da man skulde ud at rejse, blev

der en slem klynken og tyndt omkring fanestængerne ; ederne til Inges

broder brødes; ingen vilde følge ham videre.
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frami mim seggs at spnnu seggrinn æSru-mesti;
sag&r, å skpmmu bragSi; fått hyggjum bann friSa;

Orækja ba5 auka fuss var hann seiot at ri&a;
aldrs ryr5 viSum skjalda, hér mak hvergi kenna,
mjok var fræg5. sås bil brigoi, hlotit hefr Sprogr at renna,
blekS, en Snorri hnekSi. Hjålm enn heroibunna,

*n ««„„, o -

n,ziS suor of runna.
27. (1236). Sénn var si5 å hesti

V. 28—29 hører sammen (1237).

28. Kår kalla mik, eld at auka
emk kominn heora ok aga kynda.
heim at skelfa

rt
_ __

ok hugi manna, f Veg ek me5 ^.vrgum duld

borgir brjota
drep

, f
k menn j h*r l

,enna
'

ok boga sveigja, ^ h æglr niik ærit
^

ill vist er peir gista.

V. 30—49 er sammenhørende og angår Ørlygstadslaget 1238.
30. Saman dragask sveitir, ætla ly5ir

svellr oroi, bott å laun fari

varir mik ok varir mik (kømr vél fyr vél).

at viti Sturla, velar at gjalda.

26. Sunda solkannaor fekk sex hundruo hermanna å skpmmu bragoi;
frami seggs mun sag&r at sonnu; Orækja. stis brig&i bil, ba5 auka skjalda
vi5um aldrs ryro, en Snorri Imekoi; mjok var frægO blekS = Manden
fik 600 krigere i en meget kort tid; hans berømmelse vil fortælles som
sandt er; Orækja, som ikke nolede, bod at man skulde forkorte mændenes
alder, men Snorre frarådede det; i hoj grad blev (Orækjas) ry (derved)
forhindret.

27. Sent (om natten) blev den meget frygtsomme mand set til hest:
kun lidet ved vi pryder den mand; han vilde gærne ride bort sent; her
kan, jeg ingen steder se den skuldersmalle Hjalm, Sprog har rigtignok
måttet løbe hist syd igennem buskadsene.

28. Man kalder mig Kår; jeg er kommen her for at forskrække verd-
en og mænds sind, bryde borge og spænde bue, øge ild og tænde strid.

29. Jeg dræber med blodig dug, jeg slår folk ind i denne ild; der,
hvor de gæster, glæder mig det meget slemme ophold.

30. Skarerne samles, uroen svulmer; det aner mig, det aner mig, at
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31. Sumar raunat betta

svarflaust vera;

rybr rekka sjpt

raubu blobi;

herr mun finnask

fyr hraun ofan,

Ipar mun blob vakit

betra en ekki.

32. Sitk ek ok sék å

svarit Steinvarar,

hvi liggr hér å vegg

høfub i ørtrob.

33. Pornar heimr ok hrørnar,

hribeilir ferr viba,

bj 6b er hørb å heioi,

heldr, en vér erum feldir;

bvi varb ek norbr meb Njprb-

um
når. fellu bar sårir.

spjot drifu gryn å gauta,

geirribar hel biba (gentaget).

34 Ribum allir

rogstef'nu til

sonr sigrlabar.

bars snarir berjask,

sem beir berjask.

35. Mun ek brått fara

berja grjoti,

bars beir berjask

Bjprn ok Sigvatr.

36. Daubr er hersir,

Sturla ved det; mændene agter at gengælde svig, uagtet det går hemmelig

til • list gengældes med list-

31. Denne sommer vil blive ufredelig; mændenes boliger rødfarves

med blod; hætene vil mødes ovenfor stenraset; der vil blod udøses bedre

end intet.

32. Jeg sidder og ser på Steinvors svar; hvorfor ligger det hoved her

på væggen i indhegningen?

33. Heimr Jaornar ok hrørnar; hrioeflir ferr heldr vi5a, eu vér erum
feldir; l'joS er hor5 å heioi; bvi varo ek bioa hel når noi8r meo geirriSar

Njoi'&um; sårir fellu bar; grpai spjot drifu å gauta = Verden visner og

svækkes: stormøgeren farer viden om, men vi er fældede; mændene er

kraftige på heden; derfor måtte jeg lide døden og falde nordpå blandt

krigerne; sårede mænd lod sit liv dér; de grå spyd regnede på mændene.

34. Lad os alle ride, valkyrje-son, til kampen, hvor de raske kæmp-
er, som de kæmper-

35. Jeg vil snart af sted for at slå med sten, hvor Bjorn og Sigvat

kæmper.



ANONYME VERS 155

dauor er dolgrognir,

dauSir eru niSjar,

logheimr buinn.

37. GriSr munk gumnum hebra,

grand proask mart i landi;

sott munk ybr, pvi at ættak

efni margs at hefna;

ur5r mun eigi forbask,

at kømr får, er vårar,

dauos, munu, dolgum orum,

dåins-raddar på kvaddir (gent.).

38. Eisandi ferk unda

undrsamliga funda;

li5k of hol ok hæ5ir

hart sem fugl enn svarti;

kømk i dal, pars dyljumk,

dånar akrs til vånar,

harmprungin fork hingat

heljar ask at velja,

heljar ask ferk velja.

39. Røkkr at éli,

rignir blooi,

hrytr harosnuinn

hjålmstofn af bol.

40. Dust er å jor5u,

dimt er i heimi,

nu kveSum prvar

eitri skeptar:

prymr æ ok prymr æ,

pegnar berjask,

36. Død er hersen, død er krigeren, døde er sønnerne; ildverdenen

(helvede) er rede.

37. Munk heora gumnum Gri5r; mart grand jiroask i landi; munk y5r

sott bviat ættak efni at hefna margs; ur5r mun eisi foioask. at komr dauos

far dolgum orum, er varar; munu jiå kvaddir dåins-raddar = Jey vil her

være mændene en trold (økse?); mangeslags uli/kker trives i landet; jeg

vil være eder pest, ti jeg vilde have grund til at hævne mange ting; dbden

vil ikke undgås, dødelighedens fare vil ramme vore fjender, når det våres;

de vil da blive kaldt med dødens(?) stemme.

38. Ferk undrsamliga eisandi unda funda; liok hart of hol ok hæfiir

sem fugl enn svarti; kemk til vanår i dånar akrs dal, bars dyljumk, fork

harmbrungin hingat at velja heljar ask; ferk velja heljar ask = Jeg

drager mærkelig afsted i rasende fart til sårmøder; jeg svæver rask over

bakker og hojder som den sorte fugl (ravnen) ; væntelig kommer jeg til død-

markens dal, hvor jeg skjuler mig; sorgbetynget drog jeg hid for at kåre

hungeren; hungeren drog jeg at kåre.

39. Det sortner (trækker op) til en byge; det regner med blod; det

hårde hoved ruller af kroppen.

40. Der er mulm på jorden, det er mørkt i verden; nu siger jeg at

pilene er skæftede med gi/t; stadig larmer det, stadig larmer det; mændene
kæmper; da, siger man, vil mændene få blodig hovedbedækning.
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på kveSa fyrfta

falda bl65i.

41. Varizk ér ok varizk ér,

vindr er i lopti,

bl65i raun rigna

å berar pjo&ir;

på mun oddr ok egg

arfi skipta;

nu er en skarpa

skålmpld komin.

42. Leyft erat yor né øorum

ålmtynpndum syna,

hvårir grams or grimri

grjotriS heoan 115a.

43. Hverir vøkbu mér

varman dreyra?

segi5 mér ok segib mér,

sart var ek leikinn:

ætlask viroar,

ok veit Tumi,

gle5r niik ok gleSr mik,

Gizur veifta.

44. Valfalli, man vella

våpnrost, nåir føstu,

valr slitr varma kilju;

verok pangat til ganga.

45. Nu munu nauSir

norbmenn kve5a

Sigvats sona

slikt eba meiri;

gpngum blo&gir

meS banasprum

sigrleiks snarir

sver5 at rjo&a,

sem pat munum rjo&a.

41. Tag jer i agt, tag jer i agt: der er storm i luften; blod vil regne

på de nøgne kroppe; da vil od og æg dele arven; nu er den hårde sværd-

tid kommen.

42. Det er ikke tilladt at vise eder eller andre krigere, hvem (af
hægge parter) der slipper levende herfra fra høvdingens grumme kamp.

43. Hvem lod mit varme blod flyde? sig mig det, sig mig det; hårdt

blev jeg behandlet; mændene agter at fange Gizur; Turne ved det; det

glæder mig, det glæder mig,

44. Nåir fyslu valfalli; våpurQSt mun voila; valr slitr varma kilju;

verfik ganga pangat til = Mandefaldet fuldbyrdes sikkert; blodstrom-

men vil vælde op; falken vil slide i den varme føde(?); jeg må begive

mig derhen.

45. Nu vil nordlændingerne sige sligt at være nød eller noget værre

for Sigvats sonner; blodige går vi med banesår, raske til kamp, at rød-

farve sværd, som vi vil det rødfarve.
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46. Leikr er i norSri,

lybir berjask,

beir vilja Gizur

geirum sveipa,

munat beir Gizur

geirum sveipa.

47. Li8k of heim or heimi

heims myrkrum fra beima,

horo munu gjpld of gjalda

grimleik stafir rimmu;

fåsk munu syr af sprum,

svå er heldr bars menn feldusk;

koma mun hpr5 fyr har&a

hrio ok skamt at bi5a.

48. Hverir munu birni beitask?

hverr bysk mest vi5 romu?
hverr mun falla enn frækni,

faSir Kolbeins e5a Sturla?

brått kømr bpovar otti;

bitr egg i tvau leggi;

menn gera, mest beirs unnu

mannspell, i styr falla.

49 Sel'r bu uti.

sék eld of bér.

(Kerling).

50. (1244). Beinir Brandr til

råna

brobir Pals i hlj65i;

hykk at hvergi bykki

46. Der er leg (kamp) nordpå, mændeve kæmper; de ønsker at om-
ringe Gizur med sværdene, de vil ikke omringe Gizur med sværd.

47. Li5k of heim or heimi fra beima heims myrkrum; stafir rimmu
munu of gjalda hor5 gjold grimleik; fåsk munu syr af sprum; svå er heldr

bars menn feldusk; koma mun horo hri8 fyr harda ok skamt at hi5a =
Jeg svæver over verden ud af verden bort fra dette verdens mørke; krig-

erne vil gore hård gengæld ved grumhed; sår vil avles af sår; således er

det, hvor mænd har fældet hinanden; en hård byge vil ramme de hårde
mænd og det om kort tid-

48. Hvem vil komme til at kæmpe med bjornen? Hvem bereder sig

mest til kamp?; hvem af de tapre vil falde, Kolbens fader eller Sturla?;

snart kommer kampens frygt; æggen vil bidelæggen, itu; mændene vil falde

i kampen, de som gjorde den storste skade på mænd.

49. Du sover ude, jeg ser ild over dig.

50. Brandr, bréSir Pals, beinir til råna i hljooi; hykk, at Broddi bykki

bo hvergi minna hvinn, hér var Hallvardr olmr meo Hjålmi of allan dag;

hann Hafr Bjarnarsonr mun varna hefSarvinnu = Brandr, Pauls broder,

giver sig af med ran i al hemmelighed ; jeg tror, at Brodde ingensteds vil
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hvinn Brodeli \>6 minna:

hér var olmr meb Hjalmi

Hallvaror of dag allan.

hann mun bef'Sar-vinnu

Hafr Bjarnar sonr varna.

V. 51—58 hører sammen (1255).

51. Hann er hur5 fyr heini.

brynjaor i sveim;

eru brennumenn på

mannhundar njå (gentaget).

52. Mark er per

sem pinum fp5ur

ok pllum vor

åttniojungum.

53. Eru menn på,

er peim vegnar svå,

heldr visak |3eini

i helju beira (gentaget).

54. Nu er Porvarbi

prpngt of hjarta,

J)6 er buolungi

bot et næsta (gent).

55. Nu er Steinolfr

i styrstraumi

å stagli pindr

meb Agli;

vertu vinr

vinar mins.

en ek mun meo svinnum

at saka-botuni

56. Minnir milding

morgin såran,

hvårt mun Gizuri

ganga at oskum;

anses for at være en mindre rapser ; her var Hallvard rasende med Hjalm

den hele dag: Hafr Bjorns son vil holde sig fra et hæderligt arbejde.

51. Han er dor (skærm) for verden, pansret til tummel; da er

brændemændene, de mandhunde, tilstede.

52. Det er et mærke for dig så vel som din fader, og alle eder

slægtninge.

53. Der er da de mænd, som har det så: dem viser jeg snarest hjem

til hel.

54. Nu er sorg i Torvards hjærte; dog vil hovdingen straks få bod

derfor.

55. Nu er Stenulv i kampstrommen pint på stejle tilligemed Egil;

vær min vens ven, men jeg vil stå den kloge bi, når sagen bødes.
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vildag at oskum |d6 skaltu segja

pblings sonar syni oddvita.

pil ævi sin

eptir gengi. 58
-
p* var bet™<

er fyr baugum réb

57. Seg forvarbi Brandr enn orvi

Jpessa grimu ok burr Skata;

ungum auSskata, nu er fyr londum,

ef \)\k eptir spyrr; ok lengi mim.

en |)6tt jrik eigi Håkon konungr

eptir fregni, ok hans synir.

V. 59—60 hører sammen (1257).

59. Båla bensolir. 60. Eggjar pld seggja

brennum slol jpenna; Yggjar fagrbyggja;

kjola kjplryrir bendr mun rymr randa

kennir stol J3enna. risa forgisli.

Af ubestemmelig alder er 61—62.

61. Hljopk i haug enn forna, létk å braut of borna

hvilt hefk lengr of morna, beltis hringju Korna.

56. Høvdingen mindes den bitre morgen; mon det vil gå efter Gis-

urs ønsker? jeg vilde at høvdingesønnens hele liv gik som han ønsker det.

hl. Fortæl Torvard om denne nat, den unge høvding, hvis han spor-

ger dig, og selv om han ikke sporger skal du dog fortælle det til høvd-

ingens son.

58. Da var det bedre, da Brand den gavmilde og Skates (den gav-

mildes? Brands?) son rådede for ringe; nu styrer kong Hakon og hans
sonner landet, og vil længe gore det.

59. Bensolir båla, brennum stol benna; kjola „kjolryrir" kennir stol

benna = Sværdene flammer; lad os brænde denne stol; jeg [omskriv-

ningen er uden tvivl forvansket] kender denne stol.

60. Qld seggja eggjar Yggjar fagrbyggja; bendr randa rymr mun risa

rorgisli = Mændenes skare ægger til kamp; en kamp vil blive rejst for

Torgils [skardej.

61. Jeg sprang i den gamle gravhiij — jeg har ofte hvilet længere
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62. Vatr kom vist at rétta (mær5 era mjuklig orftin

valllinnandi linna min) ViSblinda .svini.

Af en folkevise (1264).

63. Minar em sorgirnar pungar sem bly.

C. Religiøse digte og- vers.

1. Liknarbraut.

1. Einn, lukt upp sem ek bceni 2. Vist mak hræddr ensjhæsta,

oSrann ok gef sanna heiStjalds gpfugr, beioa,

mér, pu er alls ått (Brit, mér at munnshpm dyra

orbgnott, himins drottinn; mærbteitr jpfurr veiti;

pinn vilk kross sem kunnum, ør pvit ek må storum

Kristr styrki mik, dyrka, ungr hogsettrar tungu

orr, sås yta firrir fra afgerbum orba

allri nau5 ok dauba. ofsjaldan vel halda.

om morgenen [end dengang], —
; jeg bortførte med mig Kornes bælte-

spænde.

62. Vist kom vatr linna valllinnandi at rétta Vioblinda svini; mær5
min era orSin mjuklig = Vist kom den våde mand (jeg?) at drive hvalen

ind (på grund?); mit vers er ikke faldet smidigt ud.

63. Mine er sorgerne tunge som bly.

1. Lukt upp 65rann, sem ek bæni, ok gef mér sanna orSgnott, himins

drottinn, pii er einu ått ærit alls; vilk dyrka kross pinn sem kunnum, prr

Kristr. sås firrir yta allri nau5 ok dau5a, slyrki mik = Luk digtningens

hjem op, som jeg beder, og giv mig sand ordrigdom, himlens herre, du som
ene besidder alt i overflod; jeg agter at hædre dit kors så godt jeg kan;

den gavmilde Krist, som frelser menneskene fra al nød og død.

styrke mig.

2. Vist måk hræddr beiSa, at gofugr. mæroteitr jofurr ens hæsta heio-

tjalds veiti mér dyra munnshpfn, pvit ek må storum ofsjaldan halda vel

oroa 91- ungr fra afgerSum hogsettrar tungu = Tilvisse må jeg frygtende

bede, at den hoje himmels ædle, ryglade konge giver mig herlig veltalenhed,

ti jeg kan altfor sjælden, ung som jeg er, rigtig holde 'min tunge fra den

bekvemt anbragte tunges forseelser.
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3. Hneig, er veitir vægbir

vigrunni miskunnar,

hreina hugbum bænum
heyrn bina gub minura;

allr tynumk ek ella,

itr sem bu matt lita

gub, neraa gæzku sabrar

gipt pin of mér skini.

4. Prifgæbir, låt, bjobar,

pins anda mér skina

åstar-ljos. sem ek æsti,

albjart i sal hjarta,

bats misverka myrkrum
munar hrindi sem blindi

mins or mælsku timi

mobs vandliga hrjobi.

5. Dreifbu, lå5s ok lofba

lifstyrir. mér dyru,

leyfbar kendr, i lyndis

lab himnesku såbi,

år svat åvpxt færak,

alls kannandi, sannan.

elsku kubr, af ybru

opornubu korni.

6. I'ann er af minum munni

margr til andar bjargar

sér megi randa ryrir

robuls framkvæmdan oblask;

sv. . . . låtattu sveitir,

sibskjotr, af bvi hljota,

gumna kind at grandi,

gub minn. laga pinna.

5. Gub, hneig bina lireina heyrn hugbum bænum minum, er veitir vig-

runni vægbir miskunnar; ella tynumk ek allr, sem bu matt lita, itr gub,

nema bin gipt sabrar gæzku skini of mér = Gud, du som giver men-

nesket nådens skånsel, boj dit rene øre mod mine oprigtige bonner; ellers

går jeg helt fortabt, som du, herlige gud, kan se, medmindre din sande

godheds gave skinner over mig.

4. frifgæbir bj65ar, låt albjart åslar-ljos anda pins skina mér i hjarta

sal. sem ek æsti, pats hrindi misverka myrkrum or mælsku tun i sem hrjobi

vandliga blindi mins mods munar = Du, som befordrer menneskenes

trivsel, lad din ånds strålende kærligheds lys skinne i mit bryst, hvorom

jeg beder, som kan bortjage misgærningers morke ud af brystet så og om-

hyggelig bortrydde min mødige sjæls blindhed.

•"). Leyfbar kendr lifstyrir labs ok lofba, dreifbu mér dyru himnesku

såbi i lyndis lab, svåt frerak år sannan åvoxt af ybru épornudu korni, elsku

kudr alls kannandi = Jordens og menneskenes lovpriste livstyrer, strø

dyrebar himmelsk sæd i mit sjæls jord, så at jeg i rette tid kan fremføre

sand frugt af dit uvisnede korn, altets af kærlighed kendte prøver.

6. tann er margr randa robuls ryrir megi oblask, sér til andar bjarg-

ar, framkvæmdan af minum munni; låtattu, gub minn sibskjotr, sveitir

bl jota af pvi sv .... laga binna, gumna kind at grandi = En sådan som
mangen en mand kan opnå til sin sjæls frelse, udvirket ved min mund;

II
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7. Haubrs, veit helgar ræour,

hildingr, ok kenningar,

måna hvéls, or minu

mannvandr hugar ranni;

9II eru 010 pin gulli,

alhreinn, ok gimsteinum,

visi sæll, ok vellum,

vegs, bjartari ok fegri.

8. Beibandi kvebk bæoi

bræbr ok systr at kvæoi,

9II veiti pér itraa

y&arn tæna5 mér bæna,

vizku skyrbr at vir&isk

veorskrins jofurr minuin

nytr, er nauosyn beitir,

nålægr vera niplum

9. Hr65r stofna ek hei5ar

hjålmspennanda penna

blibr ok hryggr ok bæoi

bjartr ok dapr i h.jarta;

ok mun prum pykkja

eggmots, of hvårttveggja,

visum ljoss, ef vissi,

vera spk til pess npkkur.

10. f*vi berk angr, at engu

års launum vér sårar

skirs, sem skyldugt væri,

lad ikke, min gud der fremmer troen, folk få deraf din lovs [straf?] til

tab for menneskeheden.

7. Hildingr hau&rs måna hvéls mannvandr, veit helgar ræour ok

kenningar or minu hugar ranni; alhreinn, vegssæll visi, 9II |)in or5 eru

bjartari ok fegri gulli ok gimsteinum ok vellum = Himlens herre, om-

hyggelig overfor mennesker, led hellige taler og læresætninger ud af mit

bryst; airene, hæderrige konge, alle dine ord er mere strålende og herlige

end guld og ædelstene og skatte.

8. Refåandi kve&k bæoi bræ5r ok systr at kvæ&i (fræSi?); veiti Rei-

mer oli yøarn itran bæna tænaS, at vizku skyr&r, nytr veorskrins jofurr

viroisk vera nålægr mplum minuin, er uauosyn heitir = Bedende op-

fordrer jeg både brødre og søstre at høre på digtet; yder mig alle eders

udmærkede støtter ved bonner om, at himlens vise, milde konge anse sig

ikke for hævet over at være nærværende ved min tale, hvad nødvendig-

heden kræver.

9. Ek stofna penna hroor heioar hjålmspennanda bli&r ok hryggr ok

bæoi bjarlr ok dapr i hjarta, ok visum eggmots ljoss prum mun pykkja vera

nokkur spk til pess, ef vissi of hvårttveggja = Jeg begynder dette digt

til ære for himlens omspænder opromt og nedslået og både glad og sørg-

modig i hjærtet ; og vise mænd vil synes at der er en vis grund dertil.

hvis de vidste besked om bægge dele.
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skilfingi piningar;

po gle&r enn sem abra

oss, sus hlauzk af krossi

ly5 ok lofbungs dauoa,

likn dyr. himinrikis.

1 1 . Kosti alls af pstum

(einsætt er pat) hreinuni.

magn styri pvi, meira

maor hverr, svika pverris,

pvit margfalda mildi.

minn lausnari, pina

hverja stund at hondum
hlifrunnum lætr svifa.

12. Så baztr fra mey mæztri

mildingr berask vildi

hei5a tjalds ok holdi

hjålppryddan sik skryddi,

en nau5 å sik si&an

sjålfråoi tok dåba

vist fyr våra lostu

visi sjålfr meb pislum.

13. Vildak vitra holda

vegs gæti, meinlætum,

hått, peims hprSum mætti,

hvargobum stef bjoba.

Krists vinnr krapt ens hæsta

10. Pvi berk angr, at vér launum skilfingi skirs års engu sem skyldugt

væri sårar piningar; po gle5r enn oss sem a5ra dyr likn, sus hlauzk ly5 at

krossi ok dau5a lof5ungs himinrikis = Derfor bærer jeg sorg, fordi vi

lonner den klare årings konge intet, hvad der (dog) var vor pligt, hans
svare pinsler; på den anden side glæder os dog som andre den dyre frelse,

som opnådes for menneskeheden ved korset og himmerigets konges død.

11. Hverr madr kosti alls meira af hreinum pstum, — einsætt er pat

— magn svika pverris styri pvi, pvit, minn lausnari, lætr pina margfalda

mildi svifa hverja stund at hondum hlifrunnum = Ethvert menneske

skulde anstrænge sig så meget mere af ren kærlighed — det er den en-

este udvej — , derfor råde svigtilintetgorerens (guds) styrke, ti du, min
frelser, lader din mangfoldige miskundhed blive menneskene tildel i

hver stund.

12. Sa baztr mildingr hei&a tjalds vildi berask frå mæztri mey ok

skryddi sik hjålppryddan holdi; en si5an tok sjålfr visi dåoa (lå5a?) vist

sjålfråSi nau5 å sik me?> pislum fyr våra lostu = Den himlens udmærk-
ede konge lod sig føde af den herligste mø og, udstyret med frelse, iførte

sig kød (menneskelegeme) ; men siden underkastede selve handlingernes

(landenes?) fyrste sig tilvisse frivillig nød med pinsel for vore synders

skyld.

13. Vildak bj65a hått stef hvargéoum gæti vegs vitra holda, peims
mætti horoum meinlætum; krossmark Krists ens hæsta vinnr viQum hnossa

krapt; oli dyr5 lofar alls bezt æztan konung fyrSa = Jeg vilde gærne
byde et smukt stev den fuldkommen gode beskytter af de vise mænds

11*
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krossmark vi5um hnossa;

alls bezt lofar æztan

pil dyr5 konung fyr5a.

14. Veittu merm sem myttu

marga lund å grundu

•grimmuogastir gumnar

gu5i sælum harmkvæli;

lét fyr ljona sveitum

limu sina gub pina

framar en flestir gumnar

fjoldyggr megi hyggja

15 I*ol5i hålshogg holda

hildingr meo spytingura;

vorbr hlaut frons af fyr&um

flest skaup ok kinnhesta;

hann bar bneyxl af mpnnuin

hverja lund ok stundir,

pindr var hann ben- ok bund-

inn

bardr, viofarar harbar.

16. Nisti ferB i frosti

fårlund vib tré såran,

vasa hann verougr pisla,

vårn græbara jprnum

;

glymr varB hår af homrum
heyrbr, pas nagla keyrBu

hjålms gnyvibir bilmi

hofs i ristr ok lofa.

hæder, han som ramtes af hårde pinsler. Kristi, den højestes, kors giver

menneskene styrke; al herlighed lovpriser allerbedst menneskenes hoj-

este konge-

li. Menu, grimmuSgastir gumnar. veittu sælum gu&i harmkvæli sem
mpttu marga lund å grundu; fj\>ldyggr gu5 lét pina limu sina fyr ljona

sveitum framar en flestir menn megi hyggja = Mændene, de meget grum-

sindede, tilfojede den salige gud pinsler som de kunde på mange måder
her på jorden, den gode gud lod sine lemmer pine for menneskene mere

end de fleste kan tænke sig-

15. Hildingr holda pol5i hålshogg meo spytingum : vorbr frons hlaut

af fyrQum flest skaup ok kinnhesta; hann har hverja lund ok stundir haro-

ar viofarar hneyxl af monnum; pindr var hann herr ok har5r huudinn =
Menneskenes konge måtte tåle hals-slag tilligemed bespyttelse ; jordens be-

skytter fik af mændene alslags hån og slag; han dojede på alle måder og

i hver en stund hård forhånelses-medfart af menneskene: nøgen blev han

pint og bunden blev han pisket.

16. Fårlund fere) nisti vårn græoara såran jprnum vio tré i frosti:

hann vasa ver5ugr pisla; hår glymr var8 heyror af homrum, pås hjålms

gnyviQir keyrou nagla i ristr ok lofa hofs bilmi = Den grumme skare

fæstede vor frelser, såret, med jærnnagler til træet i frosten : han for-

tjænte ikke pinselen; der hørtes hoj klang af hamrene, da krigerne drev

naglerne igennem vristerne og hænderne på mådeholdets fyrste.
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17. Årstillir vann alla

oss, pås hekk å krossi,

eitt er of pat, drottinn,

almæl i, fullsæla;

Krists vinnr osv.

18. Gu5s vara mær ok mobir

måna haubrs vib tlau&a

hyr me5 hjarta spru

hildings ok piningar;

vist bar vif et hæsta

våtar kior af gråti,

sonr pas sårr af benjum

sibnenninn do hennar.

19. Hvat megi heldr of græta

hvem mann, er pat kannar,

røbla bys en ræsis

riks piningar slikar,

er dyrr å sik så ran

siklingr ept kvol mikla

hreinn til hjålpar mpnnum
haubrfjprnis tok dauba.

20. En und hægri hendi

hyggju-blibr å sibu

hlaut af hvQssu spjoti

hofugt sår konungr jpfra;

årveitis rann yta

eirsams or ben peiri,

hugum skyld u pat holdar

heyra, vatn ok dreyri.

17. Årstillir vann oss alla fullsæla, bås drottinn hekk å krossi; eitt

er alrnæli of pat. Krists osv. = Åringens fyrste gjorde os alle fuldt

salige, da herren hang på korset; ét er alles udsagn om det. Kristi o.s.v.

18. Mær ok m65ir guos vara hyr me5 syru hjarta vio dauQa ok pin-

ingar måna hauors hildings; vist bar et hæsta vif ki8r våtar af gråti, pås

siftnenninn sonr hennar do sårr af benjum = Guds jomfruelige moder
var ikke glad med såret h.jærte ved himlens konges død og pinsel: tilvisse

bar den højeste kvinde kinderne våde af tårer, da hendes troen styrkende

son døde såret af vunderne.

19. Hvat megi heldr of græta hvern mann, er kannar pat, en slikar

piningar riks rySla bys ræsis, er dyrr, hreinn siklingr hauorfjoriiis tok såran

dauda å sik ept mikla kvol til hjålpar monnum = Hvad sktilde der mere

kunne bedrøve ethvert menneske, som tænker derpå, end sådanne pinsler,

himlens mægtige konge led, da himlens herlige, rene konge tog på sig den
bitre død efter store pinsler til frelse for menneskene-

20. En å sion und hægri hendi hlaut hyggjublior konungr jofra hyf-

ugt sår af hvyssu spjoti; vatn ok dreyri rann or peiri ben eirsams årveitis

yta; bat skyldu holdar heyra hugum = Men på siden under den hojre

(vin fik den sjælblide kongernes konge et svært sår af det hvasse spyd;
vand og blod flød ud af det sår, som metmeskenes fredsomme grødegiver

///.
.
det skulde menneskene høre med sjælen.
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21. Lysti miskunn mesta

raildr, pas saklauss vildi

einn fyr pllum mpnuum.

eyhjålms konungr, deyja.

Krists osv.

22. Kvali&r sté, pllum æ5ri,

itr gramr til helvitis

dægra låSs ept dauoa

djpfla rann at kanna;

leysti sinn at spnnu

solhallar gramr allan

ly5 fyr lifstré pjooar

liknar-styrkr fra myrkrum.

23. Lik for kennir keykva

krapts me& gnd til graptar

sitt ok sæll reis drottinn

solar hau&rs af dauSa;

urbu allir fyroar

angrhegnanda fegnir,

å&r pas elsku fæ&is

aldyggs bani hryggoi.

24. Lands sté gramr af grundu

glyggs blior dogum sioar,

eyksk af pllu sliku

or hjplp. tugum fjorum;

frons skal sikling, sinu,

sveit, hin's Krists vill leita,

tjalds, i tignar-veldi,

triia mann ok gub sannan.

25. Geypnir skjoldungr skepnu

21. Mildr eyhjålms konungr lysti mesta miskunn, bås vildi deyja einn

saklauss fyr ollum monnum. Krists osv. = Himlens milde konge viste

den storste nåde, da han alene vilde dø uskyldig for alle mennesker-

22. Itr gramr dægra lå5s, ollum ædri, sté kvaliSr ept dau5a til hel-

vitis at kanna djpfla rann; solhallar gramr, liknarstyrkr, leysti at sonnu all-

an sinn Iy5 fra myrkrum fyr lifstré pjooar = Himlens herlige konge,

hbjere end alle, nedsteg pint efter sin død til helvede for at besøge djævl-

enes hjem ; himlens konge, den nådestærke, løste i sandhed hele sit folk fra

mbrket ved menneskehedens livstræ-

23. Kennir krapts for til graptar keykva lik sitt me8 ond ok sæll

solar hauors drottinn reis af dau5a; allir fyr&ar ur5u fegnir angrhegnanda,

pas bani aldyggs elsku fæSis hryggQi åor = Kraftens besidder begav sig

til graven for at genoplive sit lig med sjæl og himlens salige konge op-

stod fra døde; alle mænd blev glade ved synd-tilintetgorerens komme,
hvem'kærlighedens fuldgode faders død for havde bedrøvet.

24. Blibr gramr glyggs lands sté fjorum tøgum dogum si5ar af grundu;

or hjplp eyksk af ollu sliku; sveit, hin's vill leita Krists i sinu tignar-veldi,

skal tnia frons tjalds sikling sannan mann ok gu5 = Himlens blide konge

steg 40 dage senere op fra jorden; vor frelse forøges af alt sligt; den skare,

som vil søge Kristus i hans hojheds rige, bor tro, at himlens konge er i

sandhed menneske og gud-
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skrins styrkliga sina,

ern er hilmir, hlyrna,

heiSstalls, sanian alla.

Krists osv.

26. Enn ninn kross dyr5

kynnask,

kømr otti på, drottins

fyr hnigstofum hjørva

hljoms at øfsta domi;

meior skal hverr or hauori

hringmots til albingis

fremoar-råos å fæSis

fund hvailiga skunda.

27. Kross mun å jaingi bessu

jDJobum syndr meb blobi,

uggs fyllask ]3å allir

aumir menn, ok saumi;

lita seggja sveitir,

svipur ok spjot å nioti

sér ok sjå meb dreyra

sjålfs Krists vi5ir Mistar.

28. Heini labar hvern fra domi

himins fyrba til dyrbar

(gipt brytrat \)å) gætir

glyggranns meb sér dyggra,

en veglausum visar

v^nduni lyb til fjanda

birtiranns at brenna

byrjar valdr of aldir.

25. Skjoldungr hlyrna skrins geypnir styrkliga sina skepnu alla sain-

an; hilmir heiSsialls er ern. Krists osv. = Himlens konge omfatter (be-

skyttende) kraftig hele sin skabning; himlens herre er stærk.

26. Enn mun kynnask dyr5 kross drottins fyr hjorva hljoms hnigstof-

um at øfsta domi; på kømr otti; hverr hringmots meior skal skunda hvat-

liga or grund u til alpingis å fund fæois frem?>ar-råos = Atter vil herrens

kors' herlighed blive kendt for menneskene ved den sidste dom; da opstår

der frygt; enhver mand skal skynde sig rask fra graven til altinget til

møde med ham, som tager ypperlige bestemmelser.

27. Kross mun syndr å pessu pingi me5 bl65i ok saumi; allir aumir

menn fyllask på uggs; seggja sveitir lita svipur ok spjot me5 dreyra sjalfs

Krists å moti ok viSir Mistar sjå sér = Korset vil på dette ting blive

vist for menneskene med blodet og naglerne; alle elendige mennesker op-

fyldes da af frygt ; menneskenes skarer vil se svøberne og spydet med
selve Kristi blod på tinget og mændene vil blive ængstelige.

28. Glyggranns gætir laoar hvern dyggra fyroa heim me5 sér I il him-

ins dyroar fra domi; på prytrat gipt; en byrjar birtiranns valdr visar veg-

lausum vpndum Iy5 til fjanda at brenna of aldir = Himlens beskytter

indbyder enhver af brave mænd hjem med sig til himlens herlighed fra

dommen; da er der ingen ende på lykke; men den klare himmels herre

sender den hæderløse onde skare til fanden for at brænde i al evighed.
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29. Hljota ey meb itrum

alfegnastir pegnar

solar vprb i sælu

slobar alt et goba.

Krists osv.

30. Krypk til kross, en glæpa

knosuo bpnd af pvi losna,

otta fullr meb gllu,

innan brjosts, frå pjosti;

dyrt kvebk h ræd du hjarta

huggobs drifit blobi

grams pislar-tré geisla

grundar skepnu bundinn.

31. Heill vert kross, er kaliask.

Krists mark, himin s vi star

lybs af læk nis dauba

lykill inannkyni syknu,

prr pvit upp lauk harri

élskrins fyr pik sinum,

åbr [Dås læst var lybum

lifs hpll vinum gllum.

32. Heims. bart hvossum saumi,

hjålpsterkt fribar merki,

lybr at lausn of næbi.

limu Krists vib pik nista;

matt af dreyra drottins

dags reitar pvi heita

blibs ok bitrum dauba

blomi helgra doma.

33. Skeib ert frons und fribum

29. fegnar hljota alfegnastir ey alt et gooa i sælu me5 itrum vor5

solar s!65ar. Krists osv- = Menneskene vil overmåde glade for evigt op-

nå alt det gode i salighed hos himlens herlige konge.

30. Krypk fullr otta innan brjosts til kross, en knosu5 bond losna

ine5 ollu af pvi fra glæpa pjosti; kveSk bræddu hjarta, skepnu bundian,

dyrt pislartré geisla grundar grams huggoSs, drifit blo&i = Jeg kryber,

fuld af frygt i mit bryst, til korset, men de brudte bånd løsnes derved fra

syndernes hæflighed ; jeg tiltaler med frygtsomt hjærte, bunden til det

skabte, himlens algode konges herlige pinselstræ, bestænket med blod.

31. Vert heill kross, Krists mark. er kaliask lykill himins vistar

mannkyni syknu af dauSa ly5s læknis, pvit harri élskrins orr lauk fyr pik

upp lifs holl ollum sinum vinum, pas var å5r læst lybum = Hil dig kors,

Kristi mærke, som kaldes nogle til himlens ophold for menneskeheden

syndbefriet ved menneskenes læges død, ti himlens milde herre lukkede ved

dig op livets sal for alle sine venner, den som for var lukket for men-

neskene.

32. Hjålpsterkt merki heims frioar. bart limu Krists nista vi5 pik

hvossum saumi, at ly5r of næoi lausn; pvi måttu heita blomi helgra doma
af dreyra ok bitruin dauoa blibs drottins dags reitar = Verdens fredens

hjælpstærke mærke, du bar Kristi lemmer fæstede til dig med skarpe

nagler, for at menneskeheden skulde få frelse, derfor kan du hedde hellige

dommes blomst på grund af himlens blide herres blod ug bitre død-
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farsæl konungs brælum

fljot ok farmi itru ni

fostrlands å vit strandar;

bu snyr bols hjå bøium,

bo5ar kastat bér lasta,

lybs und liknar au5i

lifs liafnar til stafni.

34. Stigi nefnisk bu, stafna

st6(5ri5pndum smibi

traust, af tvennrar åstar

(tokk minni bess) kinnum:

framm kømr hverr å hinina

hræskofts ok fær g65a

stétt, bås stig bin hittir,

styrjar lundr af grundu.

35. Bezt ert bru til åstar

bryn. bott torgeng synisk

gumna kind, af grundu

gu5s brælum fullsælum;

færir ganga bik fyrSar

fimir i li5 til himna,

hallask af bér er illrar

ovenju til spenjask.

36 Heims lézt ver5 ok vir&a

vegit, gimsteinuin fegra

himna ljos, i hvpssum

håleitt fri&ar, skplum;

vpg erat vist né frægri,

vétt synir bu rétta

ofs, til yta gæfu,

alls, setrs vera betri.

33. Ert farsæl, fljot skeib, und fribum f>rælum frons konungs ok

itrum farmi å vit strandar fostrlands; bu snyr stafni hjå bols byrum til

lifs hafnar und liknar au5i lybs ; booar lasta kastat bér = Du er et heldigt,

hurtigt skib med jordens konges herlige tjænere og en ypperlig ladning

til fosterlandets kyst; du drejer stavnen forbi syndens bølger til Urets

havn med menneskenes nådesrigdom ; lasternes bølger tumler ikke med dig.

34. Pii nefnisk stigi. traust smioi stafna sloorioondum, af kinnum
tvennrar åstar; tokk minni bess; framm kømr hverr hræskéds styrjar

lundr ok fær go5a stétt å himna af grundu, bås (sås?) hillir slig pin = Du
kaldes stige, et pålideligt arbejde for mændene, af den dobbelte kærligheds

kinder (sider); jeg tog erindring om det; ethvert menneske kommer hele

vejen og får en god trappe til himlen fra jorden, når han (som) rammer
dine trin.

35. Ert bezt bru bryn til åstar fullsælum prælum gnos af grundu,

pott torgeng synisk gumna kind; færir fyrbar ganga pik, fimir i lio, til

himna: hallask af pér er spenjask til illrar ovenju = Du er den bedste

bro, førende til kærlighed, for de alsæle guds tjænere fra jorden, uagtet

du synes menneskene vanskelig at gå', dygtige mænd går over dig, sikre

på foden, til himlen; men ud af dig falder de, som lokkes til ond uvane.

36. Haleitt himna fribar ljos gimstcinum fegra, lézt vegit verfi beims
ok virba i hvossura skylum; erat vist betri né frægri vog vera setrs til
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37. Sæf5u lanib gu&s lofoar

ljost, hafa pess i brjostum.

ok ert enn i sliku

altåri, log såra,

pvit lautvioir létu

lastbundnir helgasta

linns, bås lausn gaf mgnnum,

lifs forn a |)ik borna.

38. Snjalls ert or&inn pllum

ofrnibingum si5an

djpflum lei5r ept dauoa

dyrr kross himinstyris;

leggr andskota undan

ætt fyr gøfgum mætti

opt ok yorum krapti

ottagjorn å flotta.

39. Krux, lemio angr en æxlio

alt gott li5i drottins,

syndr ert seggja kindum

sigrtrur i gny vigra;

opt ert éls i lioptum

itr lausn vioum ritar.

guma forbar bu gprla

grandi holds ok andar.

40. Veit mer likn, er læknar

ljona kind fra blindi

hyggju tuns ok hreinsar,

heims prybi, kyn lyba;

yla gæfu; |)ii synir rétta vélt alls ofs = Himmelfreden s hoje lys, mere

strålende end ædelstene, du vejede verdens og menneskenes værdi i noj-

agtige vægtskåle; tilvisse er der ingen bedre eller beromtere vægt for

verden til menneskenes lykke; du viser alt overmods rigtige vægt.

37. Lof&ar sæt'5u ljost lamb gu5s, ok erl enn altåri i sliku, hafa såra

log bess i brjostum — , p\i\ lastbundnir linns lautviQir létu borna å fik

helgasta lifs forn, bås gaf monnuin lausn = Mændene ofrede guds lyse

lam, og du er endnu et alter i sligt; — de har dets blod i brystet (?)
—

ti de syndbundne mænd lagde på dig det helligste livsoffer, som skænkede

menneskene frelse.

38. Ert sioan, dyrr kross, ept dau5a snjalls himinstyris oroinn leior

ollum djoflum, ofrniSinguni; ætt andskota leggr opt ottagjorn å flotta fyr

gofgum mætti ok undan yorum krapti = Du er siden, dyrebare kors, efter

den modige himmelstyrers død bleven forhadt af alle djævle, de stærke

niddinger; djævlens æt tager ofte, rædselslagen, flugten for eders hoje

magt og kraft.

39. Krux, lemid angr en æxli5 alt gott H8i drottins; ert sigrtrur syndr

seggja kindum i vigra gny; opt ert itr lausn ritar éls vi5um i hoptum ;

bu for5ar gorla guma grandi holds ok andar = Kors, du tilintetgor synd

og forøger alt godt for herrens skare; du viser dig sejrtro for menneskene

i kampen; ofte er du en herlig frelse for mænd i lænker; du befrier

fuldkomment menneskene fra legemets og sjælens ulykke.
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ert fyr hvers manns hjarta

hreins vib pllum meinum

hæstr ok harbri freistni

hlifiskJ9ldr i lin".

41. Engr fær tgld meS tungu

tøkn ]3in, er nu skina,

hjålpar hneigistolpi

heims alls, of kyn beima;

æxtr fe ir valt til vaxtar

vegr |)inn, er berr fegri,

hreinn, en hugbu vinnim,

hverja dyrb, of skyrba.

42. Sett hefr sina drottar

sigrstob konungr robna

blikmeibondum blobi

bauga labs fyr augn:

sjå må hverr i heimi

hnossa brjotr, å krossi

dyggr hvé sinn fabm seggjum

solstéttar gramr réttir.

43. På er sem tpengill skyja

tpreksnjallr kvebi alla

oss meo orbum tpessum,

ågætr fyr meinlæti:

min hefk sør at syna

seggjum gob meb blobi.

mabr sjåi hverr å haubri

hingat til pininga.

40. Heims pry5i, veit mer likn, er læknar Ijona kind fra blindi hyggju

tiins ok hreinsar kyn ly5a; ert hæslr hlifiskjoldr fyr hjarta hvers hreins

manns vi5 ollum meinum ok harbri freistni i lifi = Verdens pryd, giv mig

nåde, der helbreder menneskeheden for sjælens blindhed og renser mænd-
enes slægt; du er det hojeste værneskjold for ethvert rent menneskes

hjærte mod alle men og hård fristelse i livet.

41. Engr fær fold takn pin meb tungu, hneigistolpi hjålpar alls heims,

er du skina of kyn beima; vegr binn hreinn fer valt æxtr til vaxtar, er

berr hverja dyrb hug5n fegri en of vinnim skyrba = Ingen formår med
tungen at opregne dine jærtegn, al verdens frelses hovedstøtte, de som nu
lyser over menneskeheden ; din rene hæder bliver stadig storre i vækst,

den som bærer enhver herlighed, skonnere end tænkes kan (og skannere)

end vi kan fortolke.

42. Konungr drottar hefr sett sina sigrstob robna blobi fyr augn

bauga labs blikmeibondum; hverr hnossa brjotr i heimi må sja, hvé dyggr

sélstéttar gramr réttir seggjum fabm sinn å krossi = Menneskenes konge

har sat sin sejrstøtte, rød af blod, for menneskenes ojne; enhver mand
på jorden kan se, hvorledes himlens syndfrie konge rækker menneskene
sin favn på korset.

43. rå er sem preksnjallr ])engill skyja, ågætr fyr meinlæti, kvebi oss

alla me5 pessum orbum: hefk min spr gob meb blobi at syna seggjum;

hverr mabr å haubri sjåi hingat til pininga = Da er det som skyernes
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44. Er megub undir stérar

y&ars græbis sjå blæba,

pær eru synt, po sårar,

saklausum mér vakbar.

min pvi at mildi raunar

mest ok yorir lestir

veldr pvi. at verba skyldi,

vist, lybs fy rir pislum.

45. Min snusk pjob ok pjona

(pat 's røbuligt) dpbum

glæpum von fra greypu

grandi mér til handa;

pvi bybk fabm. at febmik

fuss ok glabr meb saori

pst, hvern er ibrask la-la

unninna, miskunnar.

46. Minnumk å, hvat imni

oblingr i piningu

års, pås orb slik heyrum.

oss, deyjandi å krossi;

leibum hor5 å haubri

hjarta vårs meb tprum,

systkin min. fyr sjonir

sibgætis meinlæti.

47. Rébum krapt i kvæoi

kross pins fyr pjob inna

års. pott. eflir. værak

alllitt til pess fallinn;

kraftige konge, udmærket for sin pine, tiltaler os alle med disse ord

:

Jeg har mine gode sår med blodet at vise menneskene ; ethvert menneske

på jorden se herhen til (på) min pinsel.

44. Er megu5 så storar undir, po sårar. yoars græ&is blæQa; pær
eru synt vakOar mér sakiausum, pvi at raunar veldr mest min mildi ok

vist yorir lestir pvi, at verSa skyldi fyrir pishim lyos = I vil kunne se

eders frelsers store og bitre vunder bløde; de er tilvisse tilføjede mig
uskyldig, ti i virkeligheden volder min nåde mest og tilvisse eders synder

det, at han (jeg) skulde blive genstand for folkets pinsel.

4"). Pjo5 min, von glæpum, smisk fra greypu grandi — pat 's rpftuligt

— mér til handa ok pjona dpoum; pvi hyok faom miskunnar, at fedmik

fiiss ok gladr med saori pst hvern er i5rask unninna lasta = Mit folk,

vend dig bort fra den forfærdelige synd — det er rådeligt — til mig og læg

rind på gode gærninger ; derfor byder jeg dig nådens favn. fordi jeg

favner villig og glad med sand kærlighed enhver, som angrer begåede

synder.

46 Minnumk å, pås heyrum slik orb, hvat oblingr års mini oss i

piningu, deyjandi å krossi: leioum, systkin min, hord meinlæti siSgætis å

hauori fyr sjonir hjarta vårs me5 tprum = Lad os mindes, når vi hører

sådanne ord, hvormeget åringens konge elskede os i sin pinsel, døende på
korset; lad os, mine søskende, føre trosvogterens hårde pinsler her på
jorden frem for vort hjærtes ojne med tarer-
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sizt emk samr of baztan

synt, ongrumk pvi iQiigum.

fyr lundfasta lostu

liknfæoir pik ræoa.

48. Bæn heyr, bragningr,

bila munat pii vilja

veita væg5 at moti,

veSrskrins, lofi pinu:

sjålfr eggjar pii seggja

sveit å pik at heita,

pat vibr, guinna gæt ir,

gerbænan mik, hverja.

49. Viklak af pér, aldar

angrstriSandi, si5an

mina,

enn fyr 65gor5 mina

eiga gjøld me5 leigum;

å5r hefk pnnur gæ5i,

eirsamr, hlotit meiri

pin, en ek pér få launat.

pat ottumk ek, drottinn.

50. Æstik pllu trausti

itr pik, er gprst kant lita

nieo réttvisi, ræsir

regnsals, hvnt mér gegnir

låt mik laun fyr petta

lof pitt konungr hitta

vist, paus var&ar mestu,

ve&ra tjalds, of aldir.

47. Ré5uin inna fyr bj65 krapt kross bins, års eflir, i kvæoi, bétt

værak alllitt iallinn I il bess; synt emk sizt samr ræoa of ]>ik baztan,

liknfæSir, fyr lundfasta lostu: pvi ongrumk longum = Jeg har fortalt

folk om dit kors's kraft, årings befordrer, i et digt, uagtet jeg egnede mig
meget dårlig dertil; tilvisse er jeg uskikket til at tale om dig, de}> ypperste,

nådens fader, på grund af mine sjælfaste sunder ; derfor pines jeg ofte.

48. Bragningr veQrskrins, heyr mina bæn; bu munat vilja bila veita

vægo at mol i lofi pinu; sjålfr eggjar bu hverja sveit seggja at heita å |>ik,

gumna gætir; bat vior mik gerbænan = Himlens konge, hor min bon; du

vil ikke ville unddrage mig din nåde for dit digt; selv opmuntrer du
alle mennesker til at påkalde dig, menneskenes beskytter; det går mig
dristig i min bon-

49. Vihlak enn sioan eiga gjold me5 leigum fyr 65gord mina af bér,

aldar angrstriSandi ; å5r hefk hlotit 91111111- meiri gæ5i pin, eirsamr drdttinn;

en ek få pér Jaunat; ek ottumk bat = Jeg vilde fremdeles engang veen te

Ion meel renter for mit digt, hos dig, menneskenes forløser; tidligere har
jeg modtaget andre og storre goder af dig, nådige konge, end jeg er istand

til at gengælde: det frygter jeg.

•"><>. Ek »sti bik, itr regnsals ræsir, ollu trausti, er kant gprst lita

meS réttvisi, hval gegnir mér; låt mik, konungr veSra tjalds, hitta vist

laun fyr petta bitt lof, baus vardar mestu of aldir = Jeg beder dig, himlens
herlige konge, med fuld tillid, du som, fuldkomnes! red med retfærdighed
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51. Framm hark foldar hunira 52. Mæztr, lat merki knizis,

(tæk heitis svå leitat)

leioar (ljosu kvæoi)

Liknarbraut fyr gauta:

sæll, lat oss ok allri,

angrskeroandi. verSa

bjoo, sem burft or beioir.

benna hroSr at gobu.

minn lausnari, skina

prr i atfero vårri

alla stund å grund u.

svåt eilifrar. jofra.

ottlaust me5 bér, drottinn.

eignisk æztan fygnuo

una&s vistar lio kristit.

Nikulåsdråpa.

1. (Stev.) Qll Jaing bo5a engla

eining i j^renningu,

orofnuou jafnan,

alls grams, lofi framba.

2. Jon laut i hpll hreinum

hjarta sals ens bjarta

meyjar manvits-frægrar

mildingi bragninga.

at se, hvad der er mig bedst; lad mig, himlens konge, tilvisse høste

Ion for denne din lovprisning, som er af storst betydning i evig-

heden.

51. Bark framm Liknarbraut — fæk svå leitat ljosu kvæoi heitis —
fyr foldar humra leioar gauta; sæll angrsker5andi, låt benna hroor ver5a

oss ok allri Jbjoo at g65u, sem burft or bei5ir = Jeg har fremført „Nådens
vej" — således giver jeg det lyse digt navn — for mænd; salige forløser,

lad dette digt blive os og alle mennesker til lykke, således som vor trang

ønsker det.

52. Minn mæztr lausnari, låt orr merki knizis skina i atfero vårri alla

stund å grundu, svåt kristit lio eignisk meo bér, jofra drottinn, ottlaust

æztan fognuo eilifrar una5s-vistar =: Min herlige forløser, lad nåderig

korsets tegn lyse i vor opførsel i enhver stund her på jorden, så at kristne

mennesker opnår hos dig. kongers konge, uden frygt det evige frydslivs

højeste glæde.

i. Qll bing engla booa eining alls grams i brenniugu, jafnan frainda

6rofnu5u lofi = Alle engleskarer forkynder alkongens enhed i treenigheden,

altid hædret med endeløs lovprisning.

2. Jon laut hreinum mildingi bragninga i hpll ens bjarta hjarta sals

manvits-frægrar meyjar = Johannes viste sin ærefrygt for kongernes

konge (endnu værende) i den for sit mandevid beromte jomfrus herlige

moderliv.
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3. Fir5 st65 i byg5 breibri

borg Påtera sorgum,

mest åbr lybr, fra losta

litt gættr, i by fættisk.

Heilag-s anda visur.

1 lifgabra anda;

blibr lifgar ^>rif pjobar

pinn blåstr, frømubr åstar,

lemib synd, ok eykr yndi

endrbornuni her, forna.

2. Fæsk, en fra liba lestir,

fribr peim er synda ibrask,

hljota menn af mætum
miskunn lifsins brunni.

Greindr skinn orb ok andi.

3. Hugfyldra blést hplda

heilagra gubs fpgrum

vitr peims visdom betrir

vandan spektar-anda

;

su hefr einkagjof grænkat

gebfjoll libi snjollu

(erat seggja tru) tryggu

(tom) sibferbar blomi.

4. Aflnægir se5r øflgu

job, huggari pjobar,

3. Påtera borg st65 i brei5ri byg5 fir5 sorgum, å5r lyor, litt gættr

fra losta, fættisk mest i by = Byen Påtera stod i en bred bygd fri for

bekymringer, indtil indbyggerne, der ikke tog sig iagt for ukysk lævned,

tog stærkt af i byen.

1. ... lifgaora anda; bliSr blåstr binn, fromuor åstar, lifgar brif

pj65ar ok eykr yndi endrbornum her; lemiS forna synd = oplivede sjæles;

din blide ånde, kærlighedens fremmer, blæser liv i menneskenes trivsel og

øger den genfødte skares fryd; du knuser den gamle synd.

2. Fri5r fæsk peim er i5rask synda, en lestir lioa fra; menn hlj6ta

miskunn af mætum lifsins brunni. Greindr skinn or5 ok andi = Fred
erhværves for don, som angrer deres synder, og overtrædelser viger bort

;

man opnår nåde ved livets herlige brond. Den indsigtsfulde ånd og

ord lyser.

3. Blést vitr fogruin spektaranda, peims betrir vandan visdom hug-

fyldra heilagra holda guos; sti einkagjof hefr grænkat snjollu lioi geofjoll

tryggu siSf'eroar blomi; seggja tru erat tom=V7s udblæste du visdommens

fagre ånd. som forbedrer guds modige, hellige mænds omhyggelige vis-

dom; den herlige gave har frembragt sædelighedens pålidelige blomst

(frugt) i de vise mænds bryst; mændenes tro er ikke tom.

4. Aflnægir seor j65 oflgu skilningar brau&i — huggari pjooar, åtl auo
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ått panns aldri fættisk

auo. skilningar brauoi,

pvi er oss meS hug hvossum

hrein brjost ok tru fostrar;

gloo lætr guodoms eoli

guma kyn fpour skynja.

5. Ok vpldum her holda

hugar skog framiftr gnogu

regns håtunnu rennir

ranns aldini faldio.

pvi er illlifis æfi

andvigr hiti grandar

(fremd er i gipt) né grimdar

greypr élreki steypir.

6. En moo i styr stribum,

sterkr græoari. skæ5u

efli5 ygra djptla,

aldar. mest ivr valdi:

prySir 911c! i andar

orrostu mannkostum,

né drengjuni par prongva

prir ovinir, skirum.

7. Réttvisum kant. ræsir

regnbys, hugum lysa,

svåt skynjar veg vizku

vakr herr meo tru spakri;

glaoir hrinda pvi grandi

gu5s menn, peirs vel renna.

panns aldri fættisk —
,
pvi, er fostrar oss hrein brjost me5 hvossum hug ok

tru; lætr kyn guma skynja gloo guodoms-eoli foSur = Styrkegiveren mætter

sine bom med indsigtens kraftige brød — menneskehedens trøster, du
ejer den rigdom, som aldrig forminskes — . det (brød) som nærer i os

rene hjærter med stærkt mod og tro (og somj lader menneskenes slægter

glade skomie faderens guddoms-natur.

5. Ok, framior rennir regns håtunnu ranns, faldib voldum her holda

hugar skég gnogu aldini, pvi er andvigr hiti illlifis æfi grandar né greypr

élreki grimdar steypir; fremd er i gipt = Og du, ypperlige himmelstyrer,

bedækker de udvalgte menneskers sjælskov med rigelig frugt, som hverken

skjorlevnets angribende varme kan skade eller grimhedens barske storm

styrte; det er en ypperlig gave.

6. En, sterkr græ5ari aldar, eflio moo mest i stridum styr fyr valdi

skæou ygra djofla; pryoir ond skinim mannkostum i orrostu andar, né

prir ovinir prongva par drengjuul := Men du, menneskenes stærke frelser,

styrker mest modet i den hårde strid imod de forfærdelige djævles farlige

magt: du tidstyrer sjælen med lysende dyder i dens kamp: de tre uven-

ner overvinder ikke dér mændene.

7. Kant, ræsir regnhys, lysa réttvisum hugum, svåt vakr herr skynjar

veg vizku meo spakri tru: pvi hrinda gu5s menn glaciir, peirs renna vel

his braut, lymsku grandi djofuls; helgat li5 fremsk skrauti = Du ved,

himlens konge, af rise retsindige sjæle lys. så at de årvågne mænd kan
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(fremsk helgat H5) lynisku

lifs-braut, djpfuls (skrauti).

8. Hvert mein pvåift, hirtir

hugar sjuks li5i mjuku

gegn, sås g65u magnar,

glæps, brunni miskunnar;

si&låtum eykr sætan

så bekkr, peims af drekka.

(linar brysti prå) posta

(pekkr elskugi) rekkum.

su er prybigjøf g65um
grundvøllr stQSugr undir.

nåir gipt er krefr, kroptum,

Krist af hjarta tvistu.

10. Rakkr dréttinn fremr rekka

rikr åstgjofum slikum,

peim er sigr ok som i,

solar frons, at pjona:

syngr oskalof lengi

landherr spQkum an da

9, Mærr valdi gefr mildi

meinlausum her beinan

gu5s, peims grimmu niSrar

grandi hræzlu, anda

;

11. Kom nu hreinskapaSr

himna

hlutvandr foour andi,

skanne visdommens vej med vis tro; derfor besejrer guds mænd, de som
smukt løber ad livsens vej, glade djævelens snuheds vej; de hellige mænd
iføres skrud.

8. PvåiS, gegn hirtir glæps, sås magnar goou, brunni miskunnar hvert

mein sjuks hugar mjuku li5i; så bekkr eykr siolåtum rekkum, peims af

drekka, sætan posta; pekkr elskugi linar brysti prå = Syndens udmærkede
straffer, som magter det gode, du tor i nådens brond det syge sinds alle

mén ved smidig hjælp: den bæk giver sædelige mennesker, som drikker

deraf, en sød torst; den søde kærlighed dæmper brystets længsel

9. Mærr valdi mildi get'r meinlausum her. peims ni&ra grimmu grandi

hræzlu, beinan anda guds; su pry5igJQf er stodugr grundvpllr undir goSum
kroptum; nåir gipt , er krefr Krist af tvistu hjarta = Nådens udmærkede
herre giver den syndfri skare, som bryder rædslens grumme skade, guds

hjælpende ånd ; den skonne gave er en støt grundvold under gode kræfter

(jærtegn?) ; den opnår gaven, som beder Krist derom med angerfuldt

hjærte.

10. Rakkr dréttinn solar frons fremr rikr rekka slikum åstgjofum :

sigr er ok somi at pjona peim; landherr syngr lengi spokum anda oskalof:

1 — — — = Himlens modige herre giver mægtig menneskene sådanne

kærlighedsgaver ; det er sejr og hæder at tjæne ham : jordens skarer

synger længe den vise ånd forønsket pris.

1-2



178 XIII. ÅRHUNDREDE

\ Barra frem pli errinn

alsælan hug præla;

himneskum fremr håska

hjalp unnin miskunnar

gumna brjost i grimmum
gnos krapt, peims pii skaptir,

12. Sanndyggra matt seggja

snjallr huggari kaliask,

harofengt traust ens hæsta,

heiogjof konungs jofra;

eldr ert elsku mildrar,

eilifr brunnr ok heilagr,

er ens andar-såra

einsmurning vit hreinsar.

13. I^inn er. salkonungr solar,

sjauskiptr frami gipta

(vandask) hægri handar

hreinn fingr (bragar greinir)

prybir rausnar ræour

rikr andi, pér likast,

fvritignari. fegnar.

fy5ur kverkr, meginverkum.

14. Tendra ljos i leyndum.

lundgoSr, vitum pjoSar,

byls hirtir, vek bjørtum,

bjprt. elskuga hjprtn;

hagr, efl, hallar fegrir,

(hverr er leystr, er pér

treystisk)

11. Kom nu hreinskapa5r hlutvandr andi hinina fodur; frem bii

errinn alsælan hug præla y5arra; unnin hjalp miskunnar gu5s fremr him-

neskum krapt, beims bu skaptir, gumna brjost i grimmum håska = Kom
nu, du himmelske faders renskabte. omhyggelige ånd: styrk, kraftig som

du er, dine tjæneres helt salige sind; guds nådes fuldbragte hjælp styrker

med himmelsk kraft, som du skabte, menneskenes bryster i den grum-

me fare.

12. Matt kaliask snjallr huggari sanndyggra seggja. harofengl Iraust

ens hæsta, heiftgjof jofra konungs; ert eldr mildrar elsku, eilifr ok heilagr

brunnr, er hreinsar vit ens andar-såra einsmurning = Du kan kaldes de

sand-dydige mænds veltalende trøster, den højestes stærke støtte, kongernes

konges løngave; du er den nådige kærligheds flamme, en evig og hellig

brønd, som renser den sjælesyges sanser med en udmærket salve.

13. Solar salkonungr. binn hreinn fingr hægri handar er frami gipta

sjauskiptr; bragar greinir vandask; rausnar-rikr andi, fyritignari foour

kverkr, pryoir likast ræour. fegnar pér, meginverkum = Rimlens konge.

din højre hånds rene finger er syvdelt gavers hæder; digtet bliver nu

vanskeligt; ånden, mægtig ved sin kraft, som hædrer faderens strube

(tale), pryder på den bedste måde de tider, du glæder dig ved, med hoved-

handlinger [opfattelsen er her ikke ganske sikker].

14. Lundgoor bols hirtir. tendra hjort ljos i Ieyndutn vitum pjodar:

vek hjort u bjortum elskuga; hagr vagns hallar fegrir, ell vårn veykan
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vårn likama veykan,

vagns, eilifu magni.

15. Ut rek ovin sleitinn,

angrjpverrir, veg langan,

giptuframr, en gumnum
gef traustan veg hraustum;

ver J3ii, at vér megim forbask

viss, leibtogi, pislir

lengr ok lost, å prpngum

lifs veg, sioa fegrir.

16. Veit, at mér megim réttan,

vits brunnr, fyr pik kunna

fpbur i fylking saSri,

FribskyrSr, ok son dyrbar;

ok kæran pik peira,

JDrifa eggjandi, beggja

anda allar stundir,

alstyrkr, meb tru dyrkim.

17. Vegr sé febr ok fogrum.

fljott, oskmegi drottins,

lofi huggara hygginn

hirbprubra kyn virba;

en salkonungs solar

sonr eingetinn hreinnar

sendi oss meb anda

prt vingjafir bjortum.

likama eilifu magni; hverr er leystr, er treystisk pér —Syndens sjælgode

revser, tænd klart lys i menneskenes lønlige sanser; væk hjærterne ved

lysende kærlighed; himlens kunstfærdige pryder, styrk vort svage legeme

med evig kraft; enhver er løst, som stoler på dig.

1"). Giptuframr angrpverrir, rek sleitinn ovin ut langan veg, en gef

hraustum gumnum traustan veg; ver pii, sioa fegrir, lengr viss leiStogi a

prongum lifs veg, at vér megim fordask pislir ok lost = Lykkerige synd'

forminsker, driv den stridbåre fjende ud lang vej bort, men giv de tapre

mennesker en varig hæder; vær du, troens forskønner, fremdeles en vis

fører på livets trange vej, for at vi kan undgå pinsel og synd-

16. Frioskyror vits brunnr, veit, at vér megim fyrir pik kunna réttan

foour ok son i saori dvrdar fylking. ok dyrkim pik, alstyrkr prit'a eggjandi.

kæran anda beggja peira allar stundir meo tru = Fredherlige forstands

bi ond, giv, at vi ved dig kan kende vor rigtige fader og (hans) son i

herlighedens sande skare, og dyrke dig, trivselens fuldkraftige befordrer,

bægges kære ånd til alle tider i tro.

17. Vegr sé fe5r ok fogrum oskmegi drot lins; kyn hiropniora viroa

lofi fljott hygginn huggara; en eingetinn sonr hreinnar sélar salkonungs

sendi oss prt vingjafir meo bjortum anda = Ære være faderen og herrens

herlige elskede son; de hirdprude mænds slægt lovprise rask den vise

trøster; men himlens konges enbårne son sende os gavmildt vennegaver

med den strålende and-

id*
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18. Frons veiti så sinura

saubum lif ept dauoa

hiroir framr, er himna

heldr eilif'u veldi.

Greindr skinn oro

ok andi.

D. Religiøse og" moraliserende vers af den 4. grammatiske

afhandling.

1. Fingr vann eigi engan

eins meb vatni hreinu

gubs å viroum vi5a

vinning at bvi sinni.

2. Allr lytr heinir und hylli

heilags fribar cleilis.

3. Sjålfråbi do siban

solar frons at noni,

sås bekk, en dag døkti,

dpglingr, å jårnnpglum.

4. Vatn kalla mik,

vilk efla bik

hoddveitir. frams

haubrfjprnis grams

:

ek hreinsa alt,

ek vermi kalt,

ek birti sjon,

ek bæti tjon.

18. Så framr frons hiroir, er heldr eilifu veldi himna, veiti sinum

sauoum lif ept dauoa. Greindr osv. (se v. 2) = Den jordens ypperlige

hyrde, som styrer himlens eviye rige, (jive sine får liv efter døden.

1. Fingr eins gu5s vann vioa at pvi sinni eigi engan vinning å viroum

meo hreinu vatni = Ben ene guds finger vandt videnom for den gang

megen sejr over mændene med det rene vand.

2. Allr heimr lytr und hylli heilags fribar deilis = Hele verden bojet-

sig under den hellige fredgivers nåde

S. Sidan do doglingr solar frons, sås hekk å jårnnoglum, sjålfråbi at

noni, en dag døkti = Siden dode himlens konge, som hang på jærnnagl-

erne, af fri vilje ved nontiden, men dagen formorkedes.

4. Man kalder mig den udmærkede himmelkonges rand: jeg vil

styrke dig. guld uddeler; jeg renser alt, jeg varmer det kolde, jeg gor synet

klart, jeg bøder på synden.

5. Den gronne skov sagde til det dybe hav — men det slog fejl — :
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V. 5—6 er

5. Grænn kva5 vior å vi5i

(var5 skrjupr i bvi) djupan:

lit mank ryma reitu

rikis mins af binu;

betr samir bolr meo skrauti

bloms en unnir tomar;

skog mank upp yfir ægi

angrlestan rotfestå.

sammenhørende.

6. Vatr kva& man- å moti:

mank vald yfir bér halda;

skal hris um Ipg Ijosan

(lamib rot er bå) fljota.

Sandr lnktaoi sundum,

sjor fekk af stao ekki,

en sterkr nm bol bjarkar

bani hvers viSar gandi.

7. Sveit lifir ill til åtu

annlaust jpokumanna,

en klanstrs bui kristinn

kalds at lifit haldisk.

hugbekka mim hlakka

hroorslungin loftunga,

måna valdr enn mildi.

min réttvisi bina.

S. ?at syng ok i grof genginn 9. VingarSr hafoi ol-Gefn oroit,

grundu lmldr til stundar unda vargs, sus nu eru margar,

enn meo ibran sannri neytir skili bann krok, me5
polingr til refsingar: kæti,

jeg vil udvide mit riges egne i dit rige; bedre tager en stamme med løv-

skrud sig tid end lutter bølger; jeg vil fæste en skov med roden over det

odelagte hav.

t*>. Det våde hav svarede: jeg vil tage magten over dig; skoven

skal flyde på det lyse hav; da er dens rod ødelagt. — Men sand lukkede

(opfyldte) sundene; havet fik intet af landjorden, medens ethvert træs

stærke bane (ilden) rasede omkring birkens stamme.

7. 111 sveit jpokumanna lifir annlaust til åtu, en kristinn bui kalds

klanstrs at lifit haldisk = Svælgernes onde skare lever uden at bestille

noget kun for at spise, medens det kolde klosters kristne beboer lever

(spiser) kun for at holde livet i sig.

S. fat song oolingr til stundar, lmldr grundu ok genginn i grof til

refsingar, enn meo sannri ioran: min hroorslungin loftunga mun hlakka

hugbekka réttvisi bina, enn mildi måna valdr = Dette sang kongen ivrigt(?)>

dækket af jord og sænket i graven til straf, endnu med sand anger, min
snngomslyngede lovprisende tunge vil juble over din elskede retfærdig-

hed, månens nådige herre.

9. Ql-Gefn, sus nu eru margar, hafoi oroit vingaror meo kæti ok låtit
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kvensku liept ok låtit eptir;

fyrbum dngir, at osibr orba

(oss vægbu guo jafnan)

lægbisk,

våra po hann i vatni skiru

verka sekt ok pislar-merki.

V. 10— 11 er sammenhørende.

10. Berask lét fra mey mætri

mætr foldsalar gætir.

umsnibning tok aubnu

einn veitandi hreinnar,

å5r skatna vann vatni

vatnskirn jpfurs batnab:

fastandi bar freistni

fribar kennari prenna.

12. Hugsan fly tir lysting ljota,

lysting fæbir sampykt skæoa,

11. Pindr reis upp meo anda

angrleystu herfangi

:

hlyrna gramr til hinina

heim sotti gub drottin;

sendi astar-anda

alls hirbandi virbum,

sa kemr drott at dæina

dauoa. lifs å haubri.

sampykt fæbir synd ok naubir,

synd spenr å sik illa venju.

eptir kvensku hept; neytir unda vargs skili pann kiok; dugir fyrf>utn. ;it

6si5r oi 5a læg&isk — vægou oss sno jafnan — ; hann |>6 våra verka sekt

ok pislar-merki i skiru vatni = Kvinden, hvis mage der nu er mange, var

bleven med glæde en vingård og havde givet efter med opgivelse af sin

kvindelighed; manden forstå den ordkrog: det hjælper menneskene, at

talens onde sædvane form (tiskedes ; skån os altid, gud: han tode vore

gærningers skyld og pinselsmærker i det klare vand.

10. Mætr foldsalar gætir lét herask fra mætri mey; einn veitandi

hreinnar auonu tok umsnidning, å5r vatnskirn skatna jofurs vann vatni

batnao; fri5ar kennari bar fastandi prenna freistni = Himlens herlige be-

vogter lod sig bringe til verden af den herlige mø: den eneste giver af

den rene lykke lod sig omskære, for menneskenes konges vanddåb gav

vaiidet dets betydning; fredens lærer udstod fastende tredobbelt fristelse.

11. Pindr reis upp meo" angrleystu herfangi anda; hlyrna gramr sotti

guo drottin heim til himna; hiroandi alls lifs a hauori sendi vjrdum åstar-

anda; sa kemr at dæma dauoa drott = Pint stod han op med åndernes

fra synden løste bytte; himmellegemernes konge besøgte gud herren i

himlen; alt livs bevogter på jorden sendte menneskene sin kærligheds

ånd: han vil komme at domme de døde.

12. Tanken fremskynder det hæslige begær; begæret avler den far-

lige enighed: enigheden avler synd og nød; symlen ifører sig ond vane;
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ill venja dregr nauSsyn noga, måna ranns af monnum
nauQsyn leibir sal i dauoa, mildingr, |3ås barsk hingat:

dau5i spillir æoi 9II11 e5a Jpås djup at djupi

andar lifs me5 beisku grandi. dorgtuns nioa borgar

nm hljoSraufar håvar
13. Sæll er senn 1 nu li .... , ,,., ,,,

hatt sambykkit vatta.
siovendis kvikvenda

V. 14—17 synes at høre sammen.

14. Ek em synda bot 16. far er omælt vald

ok sæmdar hot, ok ågætt vald,

ek birti sål, ]3ar er algort vald,

ek bæti mål. ok eilift vald.

15. Par er ekki ilt 17. Ek blessa f)ik.

ok ekki vilt, ek bi5 fyr lp\k,

fæsk ekki pngt ek fæ fyr J3ik,

ok ekki JDrpngt. ek frelsa |3ik.

den onde vane fører med sig en rigelig tvang; tvangen fører sjælen i

døden; døden fordærver sjælens hele natur med livets bitre mén.

13. Sæll mildingr måna ranns er sénn af niQiinum i milli siovendis

kvikvenda. pas harsk hingat, e5a pås dorgtuns djup våtta at djupi ni5a

borgar hått sampykkit um håvar hlj65raui'ar = Himlens salige konge ei-

set af mænd imellem sædelighedens dyr, da han var født til verden; eller

da havets dyb bevidnede for himlens dyb den hdje enighed gennem hoje

lyd-åbninger.

14. Jeg er en syndebod og æres tegn; jeg oplyser sjælen: jeg for-

bedrer talen.

Ih. Der er intet ondt og intet vildt; der fås intet snævert og

intet trangt-

1C>. Der er en nm alt magt og en herlig magt, der er en fuldkommen
magt og en evig magt.

17. Jeg velsigner dig. jeg beder for dig, jeg får for dig. jeg

frelser dig.

18. Mani skinn af mæni moldar hofs of foldir alla stund, me<\m ævi
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18. Mani skinn af mæni
moldar hofs of fold ir

alla stund, meoan endisk

ævi lands ok sævar;

veitk félaga iljotum

frons pryoi vel pjona,

peim vitu eigi ytar

auoit lifs né dauoa.

19. Adam så panns alt i heimi

oroi skop i gpngu foroum

:

jienna kendi Stéfånus standa

storum vitr ok spåmenn sitja:

reibi tala hans bækr sem bliftu

brpgnum. jafnt sem hryggo ok

fygnuo

åstar gnott meo o5rum

håttum

yta kyns. peim er gubdom
lyta.

V. 20—22 synes at høre sammen.

20. Abels lofar ævi

émeinsemi hreina,

pld lofar Enok mil dan

einkend sioavendni;

Noe lofask oflugs ævi

ågætu hreinlæti,

Sém lofar fært til fremdar

fornar-hald of aldir.

21. Trua lofar Åbrams ævi:

Isak lofar visan

van; lofar Jakob einum

lunds ok sævar endisk; veitk frons pryoi pjona vel fljotum félaga; ytar

vitu eigi peim audit lifs né dau&a = Månen skinner fra himlens mønning
over jorden al den stund, sålænge jordens og havets alder varer ; jeg ved,

at jordens forskønner tjæner godt sin hurtige ledsager: man ved ikke. at

den har hverken liv eller dod.

19. Adam så fordum i gongu panns skop alt i heimi oroi: storum

vitr Stéfånus kendi penna standa ok spåmenn sitja; bækr tala brognum
reidi hans sem blidu, åstar gnott jafnt sem hryggd ok fognuo med odrum

båttum yta kyns, peim er lyta guddom = Adam så fordum hum på rejse,

som skabte alt i verden med sit ord; den meget vise Stephanus så ham
stå og profeterne (så ham) sidde; bøger forkynder menneskene hans

vrede såvelsom blidhed, hans rige kærlighed såvelsom bedrøvelse og glæde

tillige med anden menneskelig færd, som nedværdiger guddommen.

20. Omeinsemi lofar hreina ævi Abels; sidavendni, einkend gid, lofar

mildan Enok; ævi oflugs Noe lofask ågætu hreinlæti; fornar-hald, fært til

fremdar, lofar Sém of aldir= Uskyldighed lovpriser Abels rene liv; strænge

sæder, kendte for menneskene, lovpriser den milde Enoch; den kraftige

Noahs liv lovprises ved en udmærket renhed : offringer. foretagne til ære

(for gud), lovpriser Sem i al evighed.
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åstsemd hugar fremdum,

skyrr lofar Joseps ævi

orskurbr fyrirburba,

gubs lofar ætt ok ævi

Arons gofug |)jonan.

23. Hverr deyr? Hjarbar styrir;

hvi? Fyrir sauoa lifi;

hvessu? Hekk å krossi;

hvar? far er Lazarus jarbask;

22. Moysen lofar ljosan

laga-mål et brennfagra;

herr lofar allr meb ollu

alls heims jpfur beinia.

hvénær helzt? At noni:

hverir knubu at? Jubar;

hverr nytr? Heibni botnub

:

hvat geldr? Djpfuls veldi.

Hugsvinnsmål.

Isl. oversættelse af Catonis Disticha.

1. Heyri seggir,

er vilja sio nema

ok gob verk gera,

horsklig råb,

er heibinn mabr

kendi sinum syni.

21. Triia lofar æfi Åbråms; van lofar visan Isak; åstsemd lofar

Jakob einum hugar-fremdum ; skyrr orskurdr fyrirburSa lofar æfi Joseps;

gofug bjonan guos lofar ætt ok æfi Arons = Troen lovpriser Abrams liv;

håbet lovpriser den vise Isak; kærligheden lovpriser Jakob med sindets

udmærkede egenskaber; en klar tydning af varsler lovpriser Josefs liv

;

guds hoje dyrkelse lovpriser Arons slægt og liv.

"21. Et brennfagra Iagamål lofar ljosan Moysen; allr herr heima lofar

me5 ollu jofur alls heims = Ben flammeklare lovgivning lovpriser den
lyse Mose; hele menneskenes skare lovpriser fuldkomment hele verdens

konge.

2%. Hvem dør? Hjordens styrer; hvorfor? For fårenes liv: hvor-

ledes? Han hang på korset; hvor? Hvor Lazarus blev begravet; når
omtrent? Ved nontid ; hvem trængte på? Jøderne; hvem nyder godt der-

af? Hedenskabet forbedret; hvem undgælder derfor? Djævelens magt.

1
1 1. 1 1. De mænd. der ønsker at lære [gode] sæder og gore gode gær-

ninger, skal høre på de vise råd, som en hedensk mand gav sin son.

± Kærlige rad giver jeg dig, min eneste son; husk dem alle i efter-
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2. Åstsamlig rå5

kennik [)ér. iniiin einkason,

mun pu pau eptir oli:

gålauss pu verbr,

ef gleyma vilt

pvi er parf horskr at hafa.

3. Parflåtr ok pakklåtr

skalt fyr pinum guoi

ok vammalauss vera;

foour ok m68ur

unn pu frobhugabr,

ræk pina alla ætt.

4. Ef pér goban grip

gefa hollir vinir,

eig pu pann ok un;

g65u pu fylg,

en gakk illu fra,

hvergi fyr råb rasa.

5. Hreinlifr vert.

hræzk pinn lærifpbur,

halt pu heibsæi.

6 [5*]. Bragna livern,

er a brautu finnr,

kve5 pu kunnliga;

ofro&r pykkir

så er einskis spyrr,

ef finnr at måli niann.

7 [6]. Afli deila

skalt aldrigi

per vib meiri mann;

athuga yflgan

skalt vio alt hafa:

ræk pin hus ok hju.

Uden; uopmærksom du bliver, hvis du vil glemme, hvad en klog mand
trænger at have.

3. Ydmyg og taknemlig skal du være for din gud, og være uden

lyde; din fader og moder skal du elske klog i sind: sorg godt for hele

din slægt-

4. Hvis trofaste venner giver dig en god kostbarhed, behold den og

vær tilfreds med den; læg vind på det gode. vend dig bort fra det onde;

og gor intet i overilelse.

5. Vær kysk, ær din lærer, og stræb efter hæder.

6. Enhver mand, du træffer undervejs, skal du hilse på som en be-

kendt; ukyndig anses den, der om intet sporger, nar han træfferen anden.

7. Aldrig skal du prøve kræfter med en, der er mægtigere end du,

en kraftig opmærksomhed skal du anvende ved alt: sorg godt for dit

hus og husstand.

* Disse tal henviser til (ieriiiirs uds



HUGSVINNSMAL 1S7

8 [7J.
Blibmæltr skalt

vib bragna lib,

hirb |)itt fengit fé;

minni ok manvit

nem å marga vega,

ok kenn J^at siban sonum.

9 [8]. Hatri hafna.

hlæ \)\i manngi,

gjald £u gJQf vib gjQf;

vakr JDii vert

ok ver nær staddr

lyba lpgskilum.

10 [9]. Sjaldan sitja

skalt sumblum at,

drekk J3ii varliga vin:

eiginkonu fnnni

skalt unna vel:

hygg fyr hverri gjof.

11 [io]. Oddi ok eggju

ver Jpina obaljorb,

eigi J3ii aubtryggr ver:

fyr orbum ok eibum

hygg ollum vel,

halt |3in heit vib fira.

12 [lij. Bækr ok runar

nem \)i\ blibliga;

ger vib goban vel;

illra kvenna

firr ^>ik ollu lagi:

rab pu hverjum heilt.

13 [12]. Råbhollr ok réttdæmr

ok reibi stiltr,

mælat vib yta ilt;

kostum safna,

kynn jnk vib goba menn,

vinnattu lpst né lygi.

8. Venlig i ord skal du være overfor folk; (jern godt det erhvær-

vede gods; lær på mange måder hukommelse og mandevid og lær det

senere hen dine sonner.

9. Had skal du vrage, le ad ingen, giv gave for .gave; årvågen

skal du være og være tilstede, når retslige forhandlinger foregår.

10. Sjælden skal du deltage i drikkelag: drik forsigtig vin; din

hustru skal du elske vel; tænk noje over hver en gave (du giver).

1 1 . Med od og >rg skal du værge din odelsjord : vær ikke lettro-

ende; iagttag noje alle (dine) ord og eder; hold de lofter, du giver mænd.

\
J
2. Bøger og kundskaber skal du villig lære; gbr godt mod den

unde; undgå alt samkvem med onde kvinder; giv enhver gode råd.

1:5. Rådhuld og retfærdig vær og tæm din vrede; brug ikke onde

ord mod folk; saml gode egenskaber: lær gode mænd at kende, begå

ingen last eller logn.
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14 [13]. Okunna menn

né glniusur

skalt at hlåtri hafa;

polinni65r ver,

bregoat af peim løgum,

er pu settir sjålfr.

15 [14]. Af afli pjnu

vert ohræsinn,

launa g66u gott;

annars eign

girnz aldregi;

unn peim er elska pik.

16 [15]. Fåmålugr ver,

er me6 fyr&um kemr,

ok at sumblum sitr;

annan fysa

skalat illra hluta;

mæl pii gott ok ger.

(I)

17 (16). Allra rå&a

tel ek pat einna bezt

at gofga æztan gu6

;

meo hreinu lijarta

skalt pu å hann triia

ok elska af pllum hug.

18 (17). Ol'svefni tæla

låt pik aldrigi,

kosta vakr at vera;

leti ok lasta

ver5r peim er lengi sefr

auoit i&uliga.

19 (is). Omålugr skal

ok i oi*6um stiltr

så er vill gu5s åst geta:

æ6ra krapt

faer maor aldrigi

en vera i tungu trur.

14. Ubekendte mænd og tiggere skal du ikke le ad; vær tålmodig:

bryd ikke de love, som du selv har sat.

15. Du skal ikke prale af din styrke; Ion godt med godt; begær

aldrig, hvad en andens er; elsk dem, der elsker dig.

16. Vær fåmælende, når du kommer blandt folk og sidder i gilde-

lag; du skal ikke opfordre en anden til onde ting; tal og gor kun det gode.

17. Af alle handlinger mener jeg den bedste er: at ære den hojeste

gud; med rent hjærte skal du tro på ham og elske ham af dit ganske

sind.

18. Lad ikke for megen sovn lokke dig, stræb efter at være årvågen;

dovenskab og laster gor den sig hyppig skyldig i, som længe sover.

19. Lidet snaksom skal den være og behersket i sin tale, som vil op-

nå guds kærlighed; nogen bedre kraft kan man aldrig få end ved sin

tunge tro at være.
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20 (19). Ymisgjarn

ver pii aldrigi,

såttr ver vi5 sjålfan pik;

seggja engum
veror så samhuga,

er sundrpykkiz vi5 sik.

21 (20). Ef at yta li fi

hyggr pu qIIu sanian

ok sér peira siou,

pat pu finnr,

er fira reynir.

at får er vanima varr.

22 (21). Ef eyri ått,

pann er pér ekki stoftar

e5a hlytr ogagn af,

gef hann burt.

pott pér goor pykki;

mart er fribara en fé.

23 (22). BliSr pu ver,

en stundum brå&skapa&r,

ef geraz parfir pess:

vel må pat ver5a

at skipti vitr ge5i,

pott hann lastvarr lifi.

24 (23). Konu pinnar

hlyb eigi kveinstpfum,

pott hun præla saki,

opt hun pann hatar,

er pér hol Ir geriz;

reyn hvat et sanna sé.

25 (24). Ef pu vin ått,

pann er pér vildr sé,

fys hann gott at gera,

oroa pinna

pott opokk kunni,

po skalt hann vi5 vammi
vara.

20. Vægelsindet vær du aldrig; vær forligt med dig selv; aldrig

bliver den enig med nogen anden, som er uenig med sig selv.

21. Dersom du iagttager menneskenes hele liv og betragter deres

vandel, vil du, når du prøver menneskene, erfare, at kun få tager sig

iagt for lyder.

2-2. Har du gods, som dig intet hjælper eller som bliver dig til skade,

giv det bort, selv om du holder deraf; meget andet er herligere end gods.

23. Vær venlig, men undertiden hidsig i sind, hvis det giires nødigt;

godt kan det ske, at en klog mand bliver vred, selv om han lever tiden

laster.

24. Hor ikke på din hustrus klage, når hun beskylder dine trælle;

ofte hader hun den, som viser sig tro mod dig; undersøg hvad der er

sundhed.

25. Hn's du har en ven, som du holder af, opmuntr ham til at gore
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_'(> (25). Hir5 eigi at senna,

pott satt vitir,

vi5 livassorba hali;

målskålp mikit

er myrgum gefit;

får er at hyggju horskr.

27 (-26). farm dugnao

veit pinum vin.

at eigi fylgi mein til mikit:

annars ilsku

låt aldrigi

standa pér fyr prifum.

28 (27). Qll tioendi.

pau er upp koma.

reif eigi fyrstr me& firum,

betra er at pegja

en pat at, segja.

er reyniz Jy5um at lygi.

29 (28). Qorum heita

skalt eigi pvi,

er und oorum åtl

;

opt pik tælir

så er pu tri'iat hefir,

brigb eru bragna or5.

30 (29). Metna?) pinn.

pott pik menn loti,

låt eigi miklaz til mjgk:

hælins manns oroi

parf eigi hverju trua

;

sjålfr kenn sjålfan pik.

31 (3o). Allan dugna5,

er per annarr veitir.

mim pu ok morgum seg:

vinum pinum

pott pu vel dugir.

hirS eigi at hrosa pvi.

det gode; selv om han fornærmes over dine ord, skal du dog advar?

ham mod lyder.

26. Strides ikke, selv om du ved det sande, med ordhvasse mænd; megen

talefærdighed er mangen givet; få er kloge i sind.

27. Den tijirlj) skal du yde din ven, hvormed der ikke følger for

meget mén; lad en andens ondskab aldrig hindre din trivsel-

28. Udbred ikke alle tidender, der opstår, som den første blandt

folk; det er bedre at tie end at fortælle hvad der viser sig for folk af

være logn.

29. En anden skal du ikke love, hvad du har tilgode hos en anden

:

ofte snyder den dig, som du har troet; menneskenes ord er foranderlige.

30. Lad ikke din ærgærrighed blive altfor stor, selv om folk roser

dig; man skal ikke tro på alt, hvad en lobhudler siger: selv skal dv

kende dig selv.

31. Husk al den hjælp, som. en anden dig yder, og fortæl den til

mange; men bryd dig ikke om at rose dig af, at du støtter dine venner godt.
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32 (31). Ungr skal venjaz

pvi er parf aklra5r hafa,

varaz vi5 lost meban lifir;

åvitalaust

matt eigi elligar

dænia um seggja sibu.

33 (82). Einmæli manna
ræk aldrigi,

hir5 pii aldri at hlera;

nm sik ræba

ætlar seggja hvern,

er veit å sik sakir.

35 (34). Af annars dauba

vænt aldrigi

at pér gagn geriz;

aldrlagi sinu

ræbr engi mabr;

nær stendr hpldum Hel.

36 (.%). Ef pér litla gjøf

gefr af léttnm hug

vinr så er vålabr er,

piggja skalt

ok pakklåtr vera;

ast fylgir aums gjøfum.

34 (33). Vi5 meinum varna

å niarga vega,

[)6tt sér fullsterkr at fé,

opt veror aumr
så er fyr aurum ræbr;

ilt er aub at triia.

37 (36). Øreigu pina

låt pér aldri gera

harban hugtrega

;

hins pu minz,

er pik mobir bar,

svå at pér fylgdi eigi fé.

32. Som ung skal man vænnes til det, hvad man som gammel be-

høver; tag dig iagt for fejl så længe du lever, uden daddel vil du ellers

ikke kunne bedomme folks vandel.

33. Bryd dig aldrig om folks tale ander fire ojne; du skal aldrig

lure: enhver, som ved sig brødefuld, tror at alle taler om sig.

34. Tag dig iagt for mén på alle måder, selv om du er hovedrig:

ofte bliver den fattig, som rader for penge; slemt er det at stole på
rigdom.

35. Vænt aldrig at du får gavn af en andens dod ; ingen råder

for sin egen død; døden er alle mennesker nær.

36. Dersom en ven, som er fattig, giver dig en lille gave med glad

sind, skal du modtage den og være taknemlig; kærlighed følger den

fattiges gave.

37. Lad aldrig dit armod volde dig svær sorg i sind; husk på det,

at din moder fødte dig således, at der fulgte dig ikke noget gods.

f



192 XIII. AHHUXUHKDL

38 (37). Aldrlagi sinu

kviBi engi maBr

né um pat pnn ali,

dugir eigi dagr

peim er dauBa for&az;

engi feigS um flyr.

39 (38). Vinir pinir

ef pér verr duga

en pu pykkisk verBr vera.

pess meins VQld

kennat pinum guBi.

saka pii sjålfan pik.

41 (40). Sinni optar

heil eigi seggjum gjpf.

er }>u veita vilt.

simålugs orB

pykkja snotrum hal

v i tul i lik vera.

42 (41). FlåråBs orBuni,

pott tagrt roæli,

parf't eigi peim at trua,

glyslig orB

låt i gegn koma:

gjalt svå liku likt.

40 (39). AuBar afla

skalt alla vega

sem drengmenni dugir.

aura piua

skaltat til onyts hafa,

|3ott pik vel auBgan vitir.

43 (4-2). Ef per erfingja

verBr eiga skapat

ok ert fåskruBigr at fé;

joBum pinum

kenn iprottir,

er peim fæzlu fåi.

38. Sin død skal ingen grue for eller være angst for den: dagen

er ikke tilstrækkelig for den, der vil undgå døden : ingen undgår at dø,

når han skal.

39. Dersom dine venner hjælper dig værre end du mener at fortjæne,

beskyld ikke gud for det; giv dig selv skylden derfor.

40. Rigdom skal du erhværve på alle måder, som det en brav mand
sommer; dine penge skal du ikke anvende til ingen nytte, uagtet du ved,

at du er meget rig.

41. Mere end én gang skal du ikke love folk en gave, som du ønsker

at gbre; en altid talende mands ord finder den kloge mand er vinden lig.

42. En falsk mands ord behøver du ikke at tro, uagtet han taler

smukt; lad smukke ord komme til gengæld og betal således ligt med ligt.

43. Dersom det forundes dig at få en arving og du er fattig på
gods, lær dine born idrætter, hvorved de kan skaffe sig livsophold.
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44 (43). Fé pik eigi tæli,

JDott ]pér fagrt syniz,

né til singirni snui;

annars eign

fysiz illr at hafa;

snotr er så er sinu nnir.

45 (44). Ljotlig vonim

ef j?u lasta vilt,

dryg eigi sjålfr en sqitiu;

annan lyta

samir eigi pér.

ef veizt pik syndgan sjålfr

46 (45). Einskis bibja

skalt annan jpess,

er gengr af réttu rifi,

osnotr maor

bi5r pess iSuliga,

er parf hvergi at hafa.

47 (46). Okunnan mann
viro engu framar

en pinn visan vin;

margr er illr,

er læz aldyggr vera;

brigb eru utlendra orS.

48 (47). Hvern dag.

meban per heilsa gefz,

ver pér at nQkkuru nytr:

sott ok danbi

kemr på er siz varir,

brigt er lyba lif.

49 (50). 3?ræta e5a pjarka

skalt eigi vi5 pina H5a,

44. Lad penge ikke lokke dig, skotit du finder dem herlige, eller be-

væge dig til egennytte: en andens eje vil den slette gærne have; klog er

den, der er tilfreds med sit.

45. Hvis du vil dadle hæslige Inder, skal du ikke selv begå de sam-

me; det sommer sig ikke for dig at dadle en anden, hvis du selv ved

dig syndig.

46. Du skal ikke bede not/en om det, som afviger fra det rette; en

uklog mand beder ofte om det, som han slet ikke trænger til

47. En ukendt mand skal du ikke hædre mere end din sikre ven;

mangen en er slet, som girer sig ud for at være meget brav; udenlandske

mænds ord er upålidelige.

48. Enhver dag. som du nyder dit helbred, skal du være dig nyttig

i noget; sygdom og død kommer, m/r man mindst aner det: menneskenes liv

er skrøbeligt.

49. Trættes eller strides skal du ikke med dine egne folk, men være

eftergivende; enighed føder sand kærlighed, men uvenskab vokser op af
trætte.

13
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lieklr væginn vera.

sanna elsku

gerir samjnkki.

en J)veru8 af ])iælii vex.

svå at {teini grand gerir:

sjålfum sér

aflar syns skaSa

er sinn mei5ir mann.

50 (49). Gjafir launa

skalt vio gooan hug,

jiær er Jpér veita vinir.

ræko ok elska

helz me5 rekka lioi

jieira er at Jpprfum dugaz.

53. Heiptar-orSa

gerz eigi hefnisamr.

heldr skalt væginn vera;

JDolinmoor skal vera

vi5 Jpegna li5,

så er vill hæverskan sio hafa.

51 (48). Fyr oorum vægja

samir Jjér i&uliga,

|iott ]?u meira megir;

af gæzku ^»eiri

matt ]du gera fiér

visa fjåndr at vinum.

52 (51). Prælum Rimini

rei&z eigi bungliga,

54 (52). Eigur binar

skalt eigi til ofneyzlu hafa.

heldr neyt me5 hagspeki;

opt verSr vålaSr

er vinna né må
ok hefir aurum amat.

55 (53). Qrr af burftum

ver vib yta lib,

50. Gaver, som vennerne giver dig, skal du gengælde med godt sind.

hengivenhed og kærlighed holder sig blandt dem, som hjælper hinanden,

nar det trænges.

51. Det sommer sig for dig at give idelig efter, selv om du er den

stærkeste; ved den godhed vil du kunne gore dig venner af visse fjender.

52. Vredes ikke tungt på dine trælle, således at du tilfojer dem mhi:

den gor sig selv synlig skade, som lemlæster sin egen tjæner.

53. Bliv ikke hævnlysten for vrede ord, men vær eftergivende; tål-

modig skal den være mod folk, som vil opføre sig høvisk.

54. Dine ejendomme skal du ikke anvende til odselhed, men brug dem
økonomisk; ofte bliver en fattig, nar han ikke mere kan arbejde, efter af

have bortødslet sine penge.

55. Vær gavmild, når det trænges, mod folk: hjælp godt dine ven-

ner; han vil trives, som bliver nyttig for sig og sine mænd.
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dngi pli vel vinum:

så niun prifaz,

or |>arfr geriz

sér ok sinu lioi.

så er vill hyggindi hafa,

æbri spekb

getr mabr aldrigi

en lastvarr at lifa.

(II)

56 (r>4). Alsnotr mabr,

er vill ij^rottir nema
ok vel mart vita.

bækr hann nerai,

er gerbu bragnar spakir.

peirs kendu frobleik lirinn.

57. *
:;:

*

[pvit] å fornum boknm
stendr til flests råb.

59 (55). Okunnum manni

samir pér opt vel dnga,

ef vilt vinsæll vera

;

veldi betra

pykkir vitrum bal

at eigi viba vini.

60 (56). Åhyggjnr skalt bera

fyr engum hlut

peini er leynir gnb ginna:

bimneska hlnti

megu eigi holdar vita

peir er i lieimi bafaz.

58 (54a). Gæzku safna

skyli gumna bverr.

61 (57). Einskis blutar

oråbins skal præta

(II). 56. En meget klog mand, som vil lære idrætter og vide ret

meget, lian skal tileijne sig de boger, som vise mænd har skrevet, de som
lærte menneskene kundskaber.

57, — — ti i gamle bøger står der råd for alt — — —

58. Enhver mand som vil være vis: skulde lægge vind på godhed,

ingen ypperligere visdom får man nogen sinde end at leve uden laster.

59. En fremmed sommer det sig ofte for dig af hjælpe, hvis du

vil blive afholdt: bedre end magt anser en vismand det at have venner

mange steder.

60. Du skal ikke gruble ængstelig over noget, som gud vil skjule for

mennesker; himmelske ting kan de mennesker, der befinder sig på jorden,

ikke vide noget om

61. Om intet, som er usikkert, skal du vred trådtes med folk, ti en

vred mand fyldes af vrangt sind; han formår ikke at gennemskue det

sande.

Vi*
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reior vio rekka li5

;

pviat rei&r maor

fylliz rangs hugar;

må harm eigi satt um sjå.

ræb eigi fyrstr meo li ruin.

ver pagmælskr,

ef allir pau lasta,

er einn geriz frumkve&ill at.

62 (58). Fengins fjår

neyt framliga,

vert pins mildr matar;

aura njota

låt auma fira,

ef geraz parfir pess.

65 (Gi). Odyggra manna
skalt eigi atferS nema.

pott peim veroi flæro at te:

lostum leyna

mega lengi peir,

en upp koma um sioir svik.

63 (59). Litlu låni

f'agni ly5a hverr,

hafi eigi metnab mikinn;

i litium polli

haldaz lengi skip,

pau er brytr hregg i hafi.

66 (62). Engan fyrirlit,

pott aflvani sé

e5a ljotr ok lagr skapaor,

margr er hygginn.

pott sé herfiligr,

maor [doU litit megi.

64 (60). 111 tibendi,

pau er upp koma,

67 (63). Friosamr vi5 annan

skyl di fyrfta hverr,

62. Dit erhværvede gods skal du bruge uden at spare, vær gavmild

på mad; lad elendige mænd nyde godt af din rigdom, hvis det viser sig

nødvendigt.

63. Beskeden lykke skal enhver glæde sig ved; man skal ikke være
ærgærrig; i en lille indelukket havn kan skibe holde sig længe, som storm

ude på havet splintrer.

64. Onde tidender, som sker, skal du ikke være den første til at ud-
brede blandt folk; vær tavs, hvis alle dadler dem. som én er den første

ophavsmand til.

65. Du skal ikke lære slette mænds fremgangsmåde, uagtet de vinder

gods ved deres falskhed; deres laster vil de længe kunne skjule, men den
svig åbenbares (dog) til sidst-

66. Foragt ej nogen uagtet han er svag eller styg og lav af vækst;

mangen en er klog. uagtet han ser ynkelig ud og har liden magt.
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pott hann meira niegi;

opt så hefniz,

er halloka ver5r,

ok vegr um si5ir sigr.

68 (64). Qfund ok prætur

skal alda hverr

f'oroaz sem mest hann megi,

Qfundsamt hjarta

mæba oftregar;

eigi pat satt of sér.

69 (65). Til farsælu sinnar

parf engi frétt at reka.

né um pat 91111 ala;

gu5 veit gørst,

hverjum hann giptu ann;

viti pat eigi fyrbar fyrir.

70 (66). Ef pik rikir menn
dæma rangliga,

ger per eigi hryggt i hug;

lengi njota

11111nut pess ly5a synir.

er peir sælaz å svikum.

71 (67). Lionar heiptir

skalat lengi muna.

ver i tryggoum trur;

sakir at sækja,

pærs sættar ro,

}>at kveba odyggs abal.

72 (68). Sjålfan sik

skyldi seggja hverr

lasta eigi né lofa;

peir pat gera,

er gegnir erut

ok vilja po heimsskraut hafa.

73 (69). Af hyggjandi sinni

skyldit mabr hræsinn vera.

67. Fredelig mod andre skulde enhver mand være, uagtet han for-

mår mere; ofte hævner den sig, som kommer tilkort, og vinder om-

sider sejr.

68. Avind og strid skulde enhver undgå så meget han kan; mis-

undeligt hjærte pines af megen sorg og ser ikke det sande.

69. Ingen bor sporge oraklet om sin fremtidslykke eller være bekym-

ret derom; gud ved bedst, hvem han lykken under; det bor man ikke

vide forud.

70. Hvis mægtige mænd dommer dig urigtig, bliv ikke sørgmodig

af den grand; længe vil de mænd ikke nyde det, som de erhværver sig

ved svig.

71. Fortids vrede skal ej huskes længe; vær tro mod din troskabsed; at

rippe op i sager, hvori forlig er indgået, siger man er den slettes kendetegn.

72. Sig selv skulde ingen dadle eller prise; kun de det gor, som ikke

er brave og som dog lægger sig efter verdens pral.
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nema geriz parti r pess;

opt at haldi

heiir ytum komit.

at leynaz spakr at speki.

74 (70). Fégirni rangri

skalt firra pik.

ljot er likams munu5:

orftstir hæra

getr mabr aldrigi

en vi5 syndum sé.

75 (71). Søgvisum manni

skalt sjaldan trua

peim er me5 rogi rennr:

målugra manna
reynaz margar spgur

ly5a kind at lygi.

76 (72). Ofdrukkinn ma5r,

et' ilt gerir.

er eigi vårkunnar ver5r.

sjålfr pvi veldr.

er hann svå drekkr,

at sins gefts eigi gåir.

77 (73). Mål pat hvert.

er eigi skulu margir vita,

ber pu fyr omålgum upp;

hygginn ma5r,

så er vill heilsu taka.

lætr ept goSum lækni gera.

78 [jfr. 95—96]. Optlig mein

skal eigi illa bera,

ef hann er vi tis verSr;

sinna verka

73. Af sin kløgt skulde ingen prale, medmindre det gores nødven-

digt; ofte har det været mænd til nytte, at skjules med hensyn til klogskab.

74. Vrang begærlighed skal du undgå; hæslig er legemets lyst; en

hojere berømmelse får man aldrig end den at undgå synder.

7">. En snakkesalig mand skal du sjælden tro, som sætter splid ved

bagvaskelser; snaksomme menneskers fortællinger erfares ofte at være

logne-

7tt. Hvis en helt beruset mand gbr ulykker, fortjæner han ingen

medlidenhed; selv han volder det. at han drikker således, at han glemmer
sin forstand.

77. Enhver sag, som ikke mange skal vide, skal du meddele ikke-

snaksomme mænd: en klog mand. som ønsker helbredelse, lader hænte

en god læge.

78. Hyppige nién skal en mand bære med ligevægt, hvis han for-

tjæner ulykken; enhver får Ion med renter for sine handlinger.



HUGSVINNSMAL 199

skal seggja hverr

laun meb leigura taka.

er mart å fjår

ok verbr um sibir snaubr

70 (74). Buinn vib meinum
skyldi bragna hverr,

[)6tt gangi at oskum alt;

sterklig strib

hygg ek stanclaz mega

hvem er ^eira buinn bibr.

82 (76). Um al litaz

t>arf mabr alla vega

ok vib viti varaz,

gløggJDekkinn

skyldi gumna hverr,

frobr ok forsjåll vera.

80 (75, 96). Margvitr mabr,

er fyr meinum verbr,

låti eigi sinn hryggja hug.

gobs at vænta

skyldi gumna hverr,

f)6tt sé til dauba dæmdr.

83 (77). Åts ok drykkju

neyt aldri svå,

at jaitt minkiz megin;

til afis ok heilsu

ftarft alt at hata.

lifat pu mart at munub.

81 (75 a). Hårsiban mann
sak i hølda libi,

]?6 var honum skalli skapa&r,

svå er så mabr,

84 (78). Aljpyburom

lasta aldrigi,

fiann er lybir lofa;

engum hugnaz

79. Enhver skulde være forberedt på ulykker, selv om alt går efter

ønske; stor kummer mener jeg at enhver vil kunne tåle. som er forberedt

derpå.

80. En meget klog mand, som lider men, skal ikke blive bedrøvet i

hu; enhver skulde vænte det gode, selv om han er dødsdomt.

81. En langhåret mand så jeg i mændenes skare; dog skulde han
blive skaldet; således er det med den, som har meget gods og bliver til-

sidst fattig.

82. Til alle sider skal man se sig omkring og undgå farer; skarpt-

skuende, kyndig og forsigtig skulde enhver mand være.

8:». Nyd aldrig mad og drikke således, at din kraft derved for-

ringes; alt skal du bruge til kraft og helbred; du skal ikke leve meget

i vellyst.

84. Almindelig dom, som andre lovpriser, skal du aldrig dadle: den

bliver ikke godt lidt af nogen, som vil tale imod alle.
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så er ollum vill

gagnmålugr geraz.

85 (79). DagråSs leita

parf eigi til dugnabar

så er vill heilindi hafa;

stundir eigi rå&a

pott komi strib eba hel;

allar eru ti&ir truar.

86 (SO). Draumum sinum

skyli eigi drottir trua;

tæla peir yta opt;

sofanda pykkir

pat er sjålfr meoan vakir

æskir sér eba oaz.

(HI)

87 (82). Gott skal kenna

så er vill grandvarr vera

ok kosta nytt at nenia

:

morgum dugir

så er af manviti

kennir gott gumuni.

88 (82). Manndyro nieiri

getr eigi fyr mold ofan

en kenna gott gumuni:

fådyggt lif

mundu flestir hafa,

ef engi bætti yfir.

89 (83). Ula åleitni

ræk pii aldrigi.

ef pu lastvarr lifir;

eigi er aubgætt,

svå at ollum liki:

ger svå at gobir lofi.

90 (84). Lpstum leyna

skalt sem lengst er matt.

85. Han som ønsker sig helbred, skal ikke søge sig visse dage til

hjælp; de enkelte timer bestemmer ikke kummerens eller dødens komme;
alle tider er lige gode.

86. Sine dramme skulde ingen tro på; ofte sviger de folk: den sov-

ende ser det, som en selv, medens han våger, ønsker sig eller er ræd for.

87. Det gode skal den lære som vil være fejlfri og stræbe at lære det

nyttige; mange hjælper den, som af megen forstand lærer andre det gode.

88. En større herlighed er der ikke på jorden end at lære folk det

gode; lidet nyttigt liv vilde de fleste føre, hvis ingen forbedrede det.

Sil. Ond forurettelse skal du aldrig udøve, hvis du lever uden lyde;

man kan vanskelig gore, så at alle synes godt derom; handl således at

gode mænd roser det.

90. Skjul de fejl, som du ved dine venner har, så længe so>n du kan

:

læg vind på, men lad det gå lonlig til, at de gor deres skyld god igen.
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er Jdu veizt eptir vinuni.

til (3ess halt,

ok låt af hljobi fara,

er bæta sinar sakir.

ver j3ii gladmæltr gumi,

fagnandi ma&r

veit flest at vinna,

oli eru lostverk létt.

91 (85). Blibum orSum

[jott pik bragnar lofi,

J>arft eigi Jpeim at trua

:

opt så fagrt mælir.

er hefir flått i hug;

gott er at sjå vio svikum.

94 (88). Eigi skalt hlæja.

ef vilt horskr vera

at annars oforum;

^eir opt hefnaz,

er hlegnir ro

;

ok gjalda liku likt.

92 (86). Eigi skal så latr

er vill lif hafa,

J3at er drengmenni dugir;

]pvi tleira fysir,

er fleira nemr,

gott at vilja gumi.

93 (87). Hofugt erfioi

ef ]?ér at hondum kemr,

95 (89). Aldraor ma&r,

er tyr aubi ræ5r,

ok dregr hann sekk sanian,

vinum sinum

skal så vel duga

ok vera g65r gjafa.

96 (90). Gott råb nema
skyli gumna hverr,

91. Uagtet mænd roser dig med smigrende ord, skal du ikke tro på
dem ; ofte taler den smukt, som har falskhed i sind; det er godt at kunne

tage sig i agt for svig-

92. Ikke skal den være lad, som ønsker at føre et liv som det som-

mer sig en brav mand; desto mere godt vil en ønske at gore. jo mere

han lærer.

93. Hvis du skal udføre et tungt arbejde, vær da munter i tale: en

glad mand forstår at udføre alt; alle arbejder, som udføres villig, er lette.

94-. Ikke skal du le, hvis du vil være klog, ad andres uheld; ofte

hævner de sig, som bliver spottede, og gengælder ligt med ligt.

95. En gammel mand. som råder for rigdom og har samlet til

bunke, han skal hjælpe godt sine venner og vise sig gavmild.

96. Et godt råd skulde enhver modtage, selv om det gives af tjæneste-
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pott kenni py e5a præll;

ånauogan mann
liygg ek opt vera

frjålsum frooara.

nieii'i ion en inegir,

algprt verk

dugir |)å er unnil er,

æ spyrr lyor at lokum.

97 (91). Algegn mabr

ineo aura fjold

vill sér kjosa kouu;

pat på reyniz,

ef harm reyna skal

mundar-gJQld mikil.

100 (94). Eigi skalt |>egja.

pott sér pess beoinn,

yfir annars osioum;

illr pykkir så,

er nie5 ø&rum hefir

ljotu rå5i leynt.

98 (92). Gobra dænia

leiti gumna hverr,

er vill hyggindi hat'a.

vånds manns viti

lætr sér at varnaoi

ok geriz gobuni likr.

101 (95). LiSs skal bioja

på er rå5a lpgskilum

så er ver5r lytum loginn:

i*9ngu verz,

så er réttu nåir

ma&r så er domendr duga.

99 (93). Upp at hefja

sainir pér eigi vel

10:2 (97). Gamansamlig ljoo

skalt af greppum nema

karl eller -kvinde; jeg tror at en ufrels mand ofte er kyndigere end den

fribårne.

97. En dueliy mand med rigdoms overflod vil v<elge sig en hustru —
da vil det prøves(?), hvis han skal prøve(P) megen brndekobssumf?).

'.S. Gode forbilleder søge enhver, som ønsker at blive klog; han lader

en ond mands ulykke blive sig til advarsel og bliver de gode lig.

99. Det sommer sig ikke godt for dig at begynde en stbrre virksom-

hed, end du kan magte; et fuldkomment arbejde duer når det er færdigt,

folk sporger altid om resultatet.

100. Du skal ikke fortie andres unoder, selv om du bliver bedt

derom, ond tykkes den, som har skjult en ond handling, udfort af en

anden

101. Man skal bede dem om hjælp, som forestår retten, når man
med urette bliver beskyldt for fejl; den værger sig mod uret og får ret,

hvem dommerne hjælper.
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ok niorg fræbi muna;

ågætlig minni

bera fyr yta liS

skåld til skemtimar.

103 (<)s). Fåmalugr vera

skyli fyrSa hverr,

er at samkundum sitr;

manvits vant

verbr peim er mart hjalar

hljobr er hygginn ma5r.

104 (99). Reibrar konn

skalt eigi rogi trua

né at Jpvi gaum gefa;

kaldråb kona

hygg ek kløkkvandi bibi

opt oparfra hluta.

105 (100). A aura neyzlu

skalt allri hafa

hof ok hagspeki;

annars purli

verbr ibuliga,

er hefir sinu fé farit.

106 (101). Bana sinn liræbaz

skal eigi bragna lib,

pvi at hann er endir ills;

gobum niQiinum,

peim er grand varaz,

daubi ok lit* dugir.

107 |io2). Føbur ok mobur

unni i'yrba hverr

jpthum åstar-hug;

hvårkis peira

ræki hylli svå,

at tyni annars åst.

(IV)

108 (129). Å engnni hlut

skal per elska vera

102. Fornøjelige digte skal du lære af digterne og huske mange
kvad; udmærkede minder bærer digterne frem folk til underholdning.

103. Lidet talende skulde enhver være som sidder i samkvæm ; <lai

som snakker meget, kommer til at mangle kundskaber ; tars er den kloge.

194. Du skal ikke tro på din vrede hustrus bagvaskelse eller ænse
den: en ondsindet kvinde tror jeg ofte beder grædende om unyttige ting.

105. Du skal anvende måde og være okonomisk m- h. t. pengenes
brug ; idelig kommer den til at trænge til en anden, som har bortødslet

sit gods.

100. Sin død skulde menneskene ikke frygte, ti den er det ondes

ende; død og liv er flige) godt for gode mænd, som undgår synd.

107. Sin fader og moder skal enhver elske med ligeligt kærligt sind;

man skal ikke pleje den enes hengivenhed således, at man taber den

andens kærlighed.
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|jeini er hugdyggvir hata:

sinu lån i

skyli seggja liverr

una, |>vi er eignaz heiir.

lieilsa er hverju f'raniar;

aura njota

Joykkiz engi inaor,

nema lieilsu hafi.

109 (105). Angrlauss niaor

telr sér einskis vant.

ef sér atvinnu å;

fégjarn sy tir,

|.)6tt fullsælu hafi,

ok |3ykkiz æ vålaor vera.

110 ((o«)- Gålauss raa5r,

er eigi vill gott nema.

kann eigi vi ti varaz;

ogæfu sinni

veldr einn saman;

engum er ilt skapat.

112 nos). Fobur ok inoour

reibz eigi froohugaSr.

er me5 åvitum aga;

reibr er }>ér betri,

er jjik rækja vill,

en hrekkviss i hugum.

1 13 (io9). fat skalt gera,

er JDér gegnir vel

ok vi5 vill u varaz;

mildr af Jpurftuni

ver i niorgum hlutuni;

gott er dyggum at duga.

1 11 (io7). Likam sinn

ræki lyba liverr;

114 (iio). Fljota raun

skalt vio tiest hafa.

108. Intet skal du elske hvad brave mænd hader; den lykke skulde

enhver mand være tilfreds med. som han har fåt.

109. En mand uden kummer mener at han intet mangler, hvis han
har sit livsophold: den begærlige er kummerfuld. uagtet han har rigdom

nok, og mener altid at være elendig.

110. En skødesløs mand, som ikke vil lære godt, kan ikke tage sig

iagt for ulykken; sin ulykke volder man ene; ingen er det onde beskåret

(fra først af).

111. Enhver pleje sit legeme; helbred er bedre end alt andet; ingen

mener at kunne nyde sit gods, medmindre han har sit helbred.

112. Vær så klog i hu at du ikke vredes på din fader og moder,

når de tugter dig med daddel: den, som vil uddanne dig, er dig bedre vred

end den der er svigfuld i sind.

113. Du skal gore hvad der sommer sig godt for dig og undgå vild-

farelse; villig til hjælp i nøden skal du ofte være: det er godt at hjælpe

de gode.
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pat er grunsamligt geriz;

leyndir lestir

peir er lengi felaz,

gera opt mprgum mein.

orka einn saman,

lryggvan vin

bi& pu ténaSar.

vel kve&a dyggva duga.

115 (in). Ofdrykkju for&az.

hun drygir erfi&i,

svå skal ok vi5 vifni varaz;

likams losti

tælir ly5a hvern,

er i sællifi sitr.

118 (ii4). Blot né fornir

parf eigi til batna&ar

fyr yta afgerSir;

heimskr er så,

er ætlar sér sålubot,

pott hann sæli smala.

116 (112). Afl ok eljan

ef eignaz hefir,

nem pu hyggindi hugar;

så beztr virSiz,

er bæ5i må
vitr ok sterkr vera.

119(115). TrunaSarmanns leita

ef pér tryggs vilir

ok g65an vin geta,

at farsælu nogri

kjosat pér fulltrua

heldr at SQnnum si5um.

117 (113). Upp tekna syslu

ef pu eigi matt

120 (116)- Almanna-lof

ef eignaz vilir

114. Hurtig skal du prøve alt hvad der synes dig mistænkeligt

:

skjulte laster, der hemmeligholdes længe, volder ofte manges mén.

115. Undgå drikkeri, det volder besvær; sd skal du også afholde dig

fra kvindekærhed: kødets lyst lokker enhver, der lever et overdådigt liv.

116. Dersom du har erhværvet kraft og udholdenhed, så lær sjælens

kløgt; den anses som den bedste, som både kan være klog og kraftig.

117. Hvis du ikke ene kan udføre et påbegyndt værk, så bed en tro-

fast ven om hjælp; man siger at brave mænd hjælper godt.

118. Offringer og gaver behøves ej for at bødepå menneskenes synder

;

enfoldig er den, som vænter sjælehelse, når han slagter kvæg.

1 19. Hvis du ønsker at opnå en fortrolig ven og skaffe dig en god

ven, vælg dig så ikke en fuldtro ven ifølge megen lykke men efter gode

sæder.
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ok heita go&r meo gumurn,

ogiptu annars

fagna aldrigi,

ger [)ér at goou gaman,

121 (117) Eigi skal hlæja

så er vill horskr vera

at pldrubum afa;

opt ellibjugr veit

Jpat er ungr eigi veit,

ok kennir goo råo guminn.

hvkla hygginn maor;

l>vi at af oroum

kynnaz yta hugir;

jtokka hylr så er Jx'gir.

124 (120)- Ijn-ottir margar

ef |ju oblaz hefir,

kosta Jdu vinna vel;

erfioi drygja

Jiurfu altla synir.

meoan heilsu hafa.

122 (H8). Ilorottum safna

skalt å alla vega

sem drengmenni dugir,

]3ær jaer tja,

Joott tynt hafir

afli ok plln te.

125 (121)- Ørlpg sin

skyli engi maor
vita né um t>at 91111 ala.

hit.t vita flestir,

at mun flærSvørum

daubi ok lit" duga.

123 (ii9). Målum hlybir,

er meo morgiim kenir,

126 (i2ia). Hyggindi jn'na

låt at haldi koma

120. Hvis du vil erhværve alles ros og kaldes god blandt mennes-

kene, glæd dig aldrig over andres ulykker, og find fryd ved det gode.

121. Ikke skal den, som vil være klog, le ad en bedaget gubbe; ofte

ved den af alderen krumme det, som den unge ikke red, og giver folk

gode råd.

122. Idrætter skal du lære i Itobetal på alle mader som det sommer
sig en brav mand: de hjælper dig, selv om du har mistet al kraft og gods.

12-'J. En klog mand, der kommer blandt mange, lytter til folks taler:

ti af tale lærer folk hinandens sind at kende: den der tier skjuler sin sjæl.

124. Dersom du besidder mange idrætter, stræb da efter at arbejde

godt: arbejde, trænger alle ti! at udfore, sålænge de har deres helbred.

125. Sin skæbne skulde ingen ride eller nære angst for den: det ved

alle, at dod og liv vil hjælpe alle som undgår falskhed.
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J}ér ok jMnum vinum;

enga syslu

matt jiér æ&ri geta

en kenna nytt ok nema.

ok låt |)ér i brjosti bua;

ørj>rifråoa

verbr så aldrigi,

er girniz mart al muna.

127 (12:3). Illa låta

skalt yfir engum hlut,

{>eim er J3i'i hælt hefir,

né |>at leyfa,

er |)u lastat hefir:

ilt er veillyndum vera.

130 (i2r,). Mikit mæla
skalt eigi nm margan hlut,

lasta fått né lofa

:

å einni stundu

bregz ]?at er ætlat hafa

gott ok ilt gumar.

128 (124). Ver eigi svå aumr,

at eigi gåir,

at vænta ens vildara,

né svå aubigr,

at f)ér ørvænt sé

meins å marga vega.

131- (i2(>). Fyr auguin vaxa

låt pér aldrigi

spyrja nytt ok nema,

hygginn maor

lofar holda f)okka.

en lastar heimskan hal.

129. At hyggnnm mpnnum
nem p\\ horsklig rå5

132 (127). 111 er ofdrykkja.

ferr hun eigi ein saman.

120. Lad din klogskab blive til nytte for dig og dine venner; ingen

højere syssel kan du skaffe dig, end lære (andre) og selv lære hvad der

er nyttigt.

127. Aldrig skal du dadle nonet, som du
(
for) har rost ; ej heller rose

det, som du har dadlet; det er slemt at være vægelsindet.

128. Vær aldrig så elendig at du glemmer at vænte det bedre, eller

så rig, at du ikke behøver at frygte mén på mange måder.

129. Af kloge mænd lær du vise råd og lad dem bo i dit bryst; råd-

vild bliver aldrig den. der ønsker at huske meget.

130. Du skal ikke tale meget om mange ting; dadl og ros sjælden;

i én stund kan alt, hvad man har anset for godt og ondt, forandres.

131. Lad dig aldrig afskrække fra at spørge og hore nyt; en klog

mand roser mænds klogskab, men dadler den dumme mand.
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fylgir henni mart til meins,

ofund ok JDrætur,

ostilt lostasemi,

sott ok synda fjpld.

vio hugdyggva hali;

gjyld af gu5i

hygg ek gumnar taki

fyr reioi rangs hugar.

133 (128). Mikit vatn

gerir morgum ska5a.

|)6tt lal li eigi straumar stritt

svå er seggr

slægr ok langjDøgull,

^prf er vib j^eim at sjå.

136 (132). Aura tjon

skal eigi illa bera,

[)6tt veroi skapaSr skaSi

hitt hann huggi.

er halda må;

sæll er så er sinu unir.

134 (130). Fåviss mabr.

ef veror å firoi staddr,

getr eigi beinan byr.

lioligra rå5

er til lands at smia

en sigla foldu fra.

137 (133). Engi oftreystiz.

[?6tt sé eigi gamall.

at muni lengi lifa;

skugga sinn

mega eigi skatnar flyja

né heldr for8az feiffb.

135 (131). Um engvar sakir

skalt aldri deila

138 (134). Hjaroir sæfa

JDarf eigi til hylli guos;

132. Ond er drukkenskaben, den er ikke alene; meget ledsager den

af men; avind og strid, utojlct legemslyst. sygdom og synders mængde.

13:5. En stor elv gor mange skade, selv om strømmen ikke er strid;

således er en underfundig og tavs mand; ham skal man tage sig iagt for.

134. Hvis en lidet kløgtig mand er stedt på en fjord uden at få bliden

bor, bedre råd er det da at vende ind til land end styre bort fra kysten.

\;\.>. Aldrig skal du strides med brave mænd nden nogen grund; jeg

tror, at man af gud vil få Ion for sit vrange sins vrede.

136. Tab af gods skal man ikke bære umandigt, selv om man lider

tab; det hvad han beholder skal trøste ham: lykkelig er den som er fil-

freds med sit.

137. Ingen stole for meget på at han vil leve længe, uagtet han ejer

gammel; sin skygge kan ingen fly, ej heller undgå døden.
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beit jMn yxn fyr ar&r;

reykelsis ilm,

er kemr af réttum siSum,

vill hann fyr tafn taka.

ok geraz hollr gumi;

syslu sinni

gleymir slækinn maSr;

ilt er verkjrjofr at vera.

139 (135). Meinlæti drygi

så er misgert hefir

ok bæti syndir svå;

sårar atgeroir

JDarf enn sjuki niaSr

til sinnar heilsu at hafa.

142 (137). Oreibinn

skyldi yta hverr

ok sjå sem gprst vi5 grunum;

hugsjnkr ma5r

kvioir hvervitna;

aldri honum dagr um dugir.

140 (135a). Bolgjornum manni,

ef J)ér brugbiz hefir,

skalt eigi grand gera;

af annars gæzku

batnar ibuliga

så er hefir ovinligr verit.

143 (138). Miskunsamr

skalt vi 5 man vera.

ef ått jaræla \)ér;

jaroligt eoli

minz at jafnt hefir

J3ræll ok J3J65ans mogr.

141 (136). Vel skalt vinna,

ef ått i verkum hlut,

144 (139). Odyggra manna
skalt aldrigi

138. Kvæg behøver man ej at slagte for at opnå guds kærlighed

;

spænd dine okser for din plov; røgelseduften, som udgår fra rette sæder,

vil han modtage i steden for offer.

139. Han, som har begået synd, udore selvpinsel og bøde således på

sine synder; den syge mand trænger til smærtefnld behandling for at få

sit helbred.

140. Du skal ikke skade en ondsindet mand, som har svigtet dig;

ved en andens godhed forbedres idelig den, der har været uvenlig.

141. Du skal arbejde godt og være trofast, hvis dti har del i et ar-

bejde; en doven mand glemmer sin syssel; slemt er en værktyv at være.

142. Vredladen skulde ingen være og tage sig så meget som muligt

i vare for mistænksomhed; en mistænksom mand er angst for alt: aldrig

hjælper dagen ham.

143. Barmhjærtig skal du være mod dit tyende, hvis du har trælle;

husk, at trællen og fyrstens son har den samme jordiske natur.

14
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fagna braSum bana;

hitt er synna,

at muni sælir vera

dyggvir menn bolt deyi.

145 (81). Pessi 1J65,

ef bekkjaz vi 11,

efla bik til brifa;

en så halr,

er beim hafna vill,

stribir sjålfum sér.

146 (104). I fjooum bessum

megu lyoir nema
bat er drengmenni dugir,

gæzku ok mildi,

en glæpa viorsjå,

rå5 ok rétta sibu.

147 (io:i)- Åstsamlig rå5

inun bu einkason,

er ek hefi i kvæbi kent;

fræbi betta

låt fylgja bér

alt til ens efsta dags.

148 (140). Hugsvinnsraål

hefi ek fyr hpldum kveSin;

kenda ek rekkum råb;

hyggins manns
lystak hugar-speki;

hér er nu ljooum lokit.

D. 1. Uægte vers af slægtsagaer.

Af Njålssaga.

1 (Unnr). Vist segik gott fra geirhvessanda bessum,

geystum bats sjålfråoligt silfra

144. Du skal aldrig glæde dig ved slette mænds hurtige død; det er

vist, at brave mænd vil, når de dør. blive salige.

145. Disse vers vil, hvis du vil folge dem, hjælpe dig til trivsel men
den mand, som vil vrage dem, er værst mod sig selv.

140. I disse vers vil man kunne lære hvad der bor sig for en brav

mand, godhed og mildhed og indsigt til at undgå forbrydelser, (gode) råd
og rette sæder.

147. Kærlige råd skal du huske, min eneste son, dem som jeg her

har sunget i digtet; lad dette digt følge dig lige til den sidste dag.

14S. For mænd har jeg fremsagt Huklogs tale; jeg har lært folk

(jode råd; jeg har fremsat en klog mands sjælsvisdom; nu er sangen sluttet.
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sundrhreyti er fundit;

verbk, pvit ålmr er orbinn

eggpings fyr gørningum

(satt er at sék vib spotti)

segja mart eba pegja.

2 (Unnr). Vist hefr, hringa

hristir,

Hrutr likama priitinn,

brjotr pas linnbebs leitar

lundygr munub drygja;

leita ek me5 yti

undlinna på finna

yndi okkars vanda,

aldræbr bobi skjaldar.

3 (samme). Po veitk hitt, at

hreytir

handfurs, jpkuls spannar,

meibr, er jafnt sem abrir

ytendr, boga, nytir;

vilda ek vib pldu

jokennanda penna,

rjobr lit orb ok ibir

undlegs, skilit segja.

4 (Gunnarr). Menn eru sizt at

SQimu,

slikt talar pjob i hljobi,

(opt heyrt er pat) eptir,

q11, å Rangårvollum

;

1. Vist segik gott fra dessum geystum geirhvessanda pats er

fundit silfra sundrhreyti sjålfrå51igt; verok segja mart, pvit ålmr eggbings

er or5inn fyr gørningum, e5a begja; satt er at sék vi5 spotti = Tilvisse

har jeg kun godt at fortælle om denne stormende kriger alt hvad angår
det, der er givet ham og han selv kan råde over; jeg bliver nødt til at

fortælle om mange ting, ti krigeren har været genstand for trolddom, eller

tie; jeg vil helst undgå spot.

2. Vist hefr Hrutr priitinn likama, hringa hristir, pas lundygr brjotr

linnbeos leitar drygja munu5; ek leita på finna yndi okkars vanda me5
undlinna yti, aldræor booi skjaldar = Tilvisse har Hrut ophovnet legeme,

kriger, når den sindkraftige mand søger at tilfredsstille sin lyst; jeg søg-

er da at finde udveje (men forgæves) for at vi kan nyde hinandens elskov,

min gamle fader!

3. ?6 veitk hitt, boga mei5r, at hreytir handfurs er jafnt sem aSrir

nytir jokuls spannar ytendr; ek vilda segja skilit vi5 penna oldu jokenn-

anda ; rj65r undlegs, lit or5 ok ioir = Dog ved jeg det, kriger, at han er

ligesom andre dygtige mænd; jeg vilde gæme skilles fra denne søfarer;

kriger, se på ord og handlinger.

4. Menn eru at sonnu sizt eptir å Rangarvollum ; slikt talar oli pjétS i

hljooi: pat er opt heyrt; fråk Mord gigju gerou margkunnar gunnhrioir;

engr seima sløngvir var slikr at spekt ok riki = Tilvisse er der ikke

mænd tilbage på Rangåvolde; det siger alle mænd under fire cijne; det

høres ofte; jeg har hørt, at Mård gige havde berømte kampe; ingen var
hans mage i visdom og magt.

14*
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Morb fråk gigju gerbu

gunnhribir margkunnar;

engr var seima sløngvir

slikr at spekt ok riki.

5 (Gunnarr) Heyrt hafak,

hrings at bjartrar

Hristi pråos rae5 råbum

jarbar undirgerbar

ålmr, væntik. pik rænti;

ré5u hodda hlæbi

haldendr vib pik skjaldar,

åbr raub seima sneibir

sver5, at hann eigi berbisk.

6 (samme). 1?ér skalk Hriitr

at hvåru

(hefk 65) i dag (goban)

skora å holm ok hjålma

haldrubr vi5 mik skjalda,

peir sé er hirbendr heyra

Hebins gåttar nu våttar.

aubs nema ut vilir greiba

pir mund refils grundar.

7 (samme). Aubs munu æski-

meibar

ottlaust fyr pvi njota

hægs. at hvergi ljugum,

hjyrpings. til penninga;

ferr, en vitnis varrar

vér rjobum, på fljobi

verr en oss, ok errinn

ålmr hraustr funa hjålma.

8 (samme). Pu hefr åtgjornum

erni

(etr hrafn) verit betri,

5. Væntik hafak heyrt, at ålmr bjartrar undirgerbar jar5ar pråos rænti

pik hrings Hristi me5 rå5um; skjaldar haldendr réou hodda hlæoi, at hann

berbisk eigi vio bik; seima sneiQir rau5 åor svero = Jeg tror jeg har
hørt, at manden tog kvinden fra dig med rådsnildhed; man havde rådet

ham til ikke at slås med dig; tidligere havde han rødfarvet sværdet.

6. Skalk skora bér Hriitr at hvåru i dag å holm vio mik, haldru&r

skjalda ok hjålma; hefk gooan 65; peir He5ins gåttar hiroendr, er heyra

nu, sé våttar; — nema vilir, au5s pir, greioa ut mund refils grundar = Jeg

skal udæske dig. Hrut. alligevel idag til holmgang med mig, kriger — jeg

har god grund til digtet; de mænd, som nu hører til, skal være vidner
— medmindre du vil udrede kvindens gods.

7. ÆskimeiSar hjorpings munu fyr bvi ottlaust njota hægs au&s, at

ljugum hvergi til penninga; på ferr fljooi verr en oss, hraustr ok errinn ålmr

funa hjålma; en vér rj65um vitnis varrar = Mændene vil af den grund
uden frygt kunne nyde guldet i ro. fordi jeg ikke har på nogen måde er-

hværvet det ved logn; da vil kvinden bære sig slettere ad end jeg. tapre

og raske mand; men jeg rodfarver ulvens kæbe.

8. Wi, greioir gjålfrdags, hefr verit betri åtgjprnum erni en sjålfum per;

hrafn etr dau5a gumna; liér gengr inargr muninn i morgin drekka vargs
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greiSir (gumna daufta)

gjalfrdags, en bér sjålfum;

hér gengr margr i morgin

muninn bekki vargs drekka,

æstr, en bik tekr pysta,

bingålmr fetilstinga.

9 (Gunnarr). Æst skalk geir

ok geystan

gnysvellanda fella,

hlæoir, hildar sk65a,

hjålmangrs, pegar tanga;

olungrundar, skal Endils

eykribandi of si5ir,

eitrs, ok, ey5ir, låta

ort lif Sigars drifu.

10 (samme). Feldan hefk bann

ey5i gldu

eisu, er kunni hildi at reisa,

leyl'5an fråk at Hallgrimr heffti

hjålma VQnd, i 9&rum lgndum;

allir viti, hvé ull'a fylli

atgeirr of kom dyggum, skatnar;

hann skal mér, bvit herskap

kunnum,

hendi-fylginn lifs til enda.

11 (Skarph.) Hra&feigan vilk,

hlægir

hug minn vi5 pat, svinnan

ey5i orma leiSar,

alldåliga, kalla;

bekki, en bik tekr bysta, æstr bingålmr fetilstinga = Du, gavmilde mand,
har været bedre mod den ædelystne om end ved dig selv; ravnen æder de

faldne mænd; her går mangen en ravn denne morgen at drikke blod, men
dn bliver torstig, ophidsede kriger.

9. Skalk begår æst fanga geir ok fella geystan hildar sk65a gnysvell-

anda, hjålmangrs hlæoir, ok, eitrs olungrundar ey5ir, Endils eykriSandi skal

of sioir låta lif, ort Sigars drifu = Jeg skal straks rask erobre spydet og

fælde den rasende kriger, o kriger, og, gavmilde mand, han skal omsider

lade sit kampraske liv.

10. Hefk feldan i oorum londum bann eyoi oldu eisu, er kunni at

reisa hildi; fråk at Hallgrimr hefSi leyfoan hjålma vpnd; allir skatnar viti,

hvé atgeirr of kom dyggum ulfa fylli; hann skal mér hendi-fylginn til lifs

enda, bvit kunnum herskap = Jeg har i fremmed land fældet den

mand, som forstod at rejse kamp; jeg ved, at Halgrim besad et lovprist

spyd; alle mænd skal vide, hvorledes den dygtige kriger (jeg) fik atgejren;

den skal følge min hånd til mit livs ende, ti jeg forstår at kæmpe

11. Vilk kalla svinnan ey5i orma leioar bra5feigan: hug minn hlægir

alldåliga vi8 bat; vigs gæoondum eru meiri vånir vår bræ5ra en at féstra

minum, at mynim vinna varg vin = Jeg vil kalde den kloge mand
mærkværdig hurtig hjemfalden til døden; mit sind glæder sig i fuldt mål
derover; man vænter (dog) mere af os brødre end af min fosterfader, at

vi vil skaffe idven drik.
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var eru vånir meiri

vigs gæbondum bræbra

en at varg niynim vinna

vin at fostra minum.

12 (Skarph.) Eigi jDotti ægis

åfestondum hesta

burfa brottar-djørfum

beim litlu vib hlita;

nær skulum hefja, hrærir,

handa, lggbis branda,

sverb rubu frægir fyrbar

fyrr, ef nu erum kyrrir.

13 (Sigmundr). Hvat skulu,

hauka setra

Hildr, mundriba i skildi

traubir tryggra råba

tabskeglingar negla,

bvit sviphnuggnir seggir,

svanteigs, megu eigi.

elda bjprk. baus yrkjum

orb håbulig forbask.

14 (samme). Karl spyri illra

orba

(einsætt er bat) greinir,

våmr nemi vist i tomi

vart raus, enn skegglausi;

hoddveitir velr heiti

hølzti gott af spotti,

ljobs emk traubr of triiba,

tabskeglingum. vegligs.

12. Eigi potti peim prottar-djorfum ægis hesta åfestondum purfa hlita

litlu vio: nær skulum hefja handa, logois branda hrærir, ef nu erum kyrrir;

frægir fyrbar ru5u fyrr sver5 = Disse kraftdjærve mænd syntes nok ikke,

at de kunde lade sig noje med en liden styrke; når skal vi tage os sam-
men, kriger, hvis vi nu forholder os rolige; tidligere rødfarvede beromte

mænd sværdet-

13. Hvat skulu taoskeglingar, Hildr hauka setra, trauSir tryggra råoa,

negla mundri5a i skildi, pvit sviphnuggnir seggir megu eigi forbask håou-

lig or5 paus yrkjum, svanteigs elda bjork = Hvad skal de møgskæglinger,

kvinde, lidet ævnende solide beslutninger, med at nagle håndtag i et skjold,

ti de åsyntriste mænd vil (dog) ikke kunne slippe for de hånsord vi digter,

guldprydede kvinde.

14. Karl enn skegglausi spyri greinir illra or5a — pat er einsætt —
våmr nemi vist i tomi vart raus; hoddveitir velr taQskeglingum af spotti

hølzti gott heiti; emk trauSr vegligs lj65s of triiSa = Den skægløse gubbe

høre vore spottende udtryk — det må han gærne — ; lad den væmmelige

person erfare vor snak i ro og mag; jeg vælger de møgskæglinger for spots

skyld et navn, der (egenlig) er altfor godt; jeg er lidet oplagt til at rose

de goglere.

15. Getk miklu makligast heiti, taOskeglingar, neglisk sioan meins
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15 (Sigmundr). Getk makligast

miklu

meins leitondum heiti,

traubr ryfk trygbir, siban

tabskeglingar neglisk;

tieiti karl, en knytum

{kannak opt hugi manna)

skjott, i, skonimu niåli.

skegglauss tali seggja.

17 (samme). Hpfub pett.a skalt,

hrotta

hljomstærandi, færa,

kom pu eldsker5ir orbum

åls ferbar, Hallgerbi;

hykk at poll myni pekkja

Pynjar logs ok skynja

pyb, hvårt pat hafi smibat

pungt nib. bobi skiba.

16 (Skarph.) Eru umgerbis

jarbar.

aubs varpandi, sauba

eisu einkar fusir

opt veitendr at leita;

peir hafa, seima særir.

smibandar drafniba

(geystr vinnk geira rostu)

grasbita skyn litit.

18 (Qunnarr). Vist spurbir pu

vasta

viggrennanda penna,

hrøkkviglopr, åbr hleyptub.

harbr, or minum garbi,

hvårt vigstæris væri

(vér rjobum spjpr blobi)

pess skalk heiptar hvessi

hefna, réttar stefnur.

leitondum; ryfk trau5r tryg&ir; karl heiti skegglauss i tali seggja, en knytum
skjott skommu måli; kannak opt hugi manna = Jeg formoder, at det så

hojt fortjænte navn, ..møgskæglinger" , fæstner sig herefter urokkelig ; nødig

bryder jeg forlig; lad gubben hedde „den skægløse 1,1

i mændenes tale, og

jeg hævder dette kort og godt; jog gransker ofte mænds mod-

16. Au5s varpandi, optveitendr jarSar umgerSis eisu eru einkar fusir at

leita sauoa; peir smiSandar drafnida hafa litit skyn grasbita, seima særir;

vinnk geystr geira rostu = Mand, mændene (vi) vil gærne hen at oplede

får; de spotsmede har græsædende dyrs ringe forstand, gavntilde mand;
hæftig udfører jeg en kamp.

17. Hrotta hljomstærandi, hofuS petta skalt færa Hallgeroi; kom |>u

oroum, åls fer5ar eldskeroir; hykk at py5 fynjar logs poll muni pekkja ok

skynja, skiQa boSi, hvårt pat hafi smioat pungt nio = Mand, dette hoved

skal du bringe Halgerd og mine ord med, mand; jeg antager at den ven-

lige kvinde vil genkende og skonne, træl, om det har smedet tungt nid.

18. Vist spur&ir pii, harSr hrøkkviglépr, penna vasta viggrennanda,

å5r hleyptu5 or gar5i minum, hvårt stefnur vigstæris væri réttar; pess skalk

hefna heiptar hvessi; vér rjoSum spjor bl65i = Vist spurgte du, hårde
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19 (Skarph.) Hér veror brong

å bingi,

bof gengr langt or holi,

si5 mun sætt me5 bjooum

sett. leioisk mér Jpetta;

roskligra er rekkum

rj65a våpn i bloSi,

vist lemk grab enn geysta

gjarna ylgjar barn i.

20 (Gunnarr). Pykkjumk,

flytir flokka,

fåmennr ribinn, sennu.

vist brak hraf'ns å hausti

hungri, brott or Tungu,

bvit, eldveitir gldu,

ek fysumk bat lysa,

(merg etr valr fra vargi

villr) dreymoi mik illa.

21 (sammej. Hykk at bat

myni fiykkja

bvenglåos Njorun engu

dynu. darra reynir

driptar, måli skipta;

moins jarSar gakk rayrbir

meir framm i dyn geira,

leygs ef reib skal råoa

Rinar lioffti minu.

22 (samme). Munu, elds beibiiv

eyftask.

år, fésjooar vårir,

geig bott gervim eigi

flugttåbe, denne mand (mig), for du sprængte afsted bort fra min gård,

om krigerens stævning var rigtig; det skal jeg hævne på den ophidsede

mand; vi rødfarver spydet i blod.

19. Hér verSr brong å bingi; bof gengr langt or hofi; betta leioisk.

mér; si5 mun sætt sett me5 bjooum; roskligra er rekkum rjooa våpn iblo&i;

vist lemk gjarna ylgjar barni enn geysta gråd = Her på tinget bliver der

trængsel; dette endeløse vrøvl går over alle grænser; jeg er ked af dette

her; sent vil der blive gjort forlig mellem folk: det er mere raskt for

mændene at rødfarve våbnene i blod; tilvisse gor jeg gærne ende på ulvens

voldsomme hunger.

20. Flytir tlokka sennu, bykkjumk rioinn fåmennr brott or Tungu —
vist brak hungri hrafns å hausti — , bvit mik dreym5i illa, oldu eldveitir;

ek fysumk lysa bat ; villr valr etr merg frå vargi = Stridbare mand, jeg

tror at jeg har redet bort fra Tunga med for lidet folge — tilvisse mæt-

tede jeg ravnen sidste efterår —, ti jeg har haft en ildevarslende droin r

mand; det vil jeg her udtale; den vilde falk vil æde marven fra ulven.

21. Darra driptar reynir, hykk at pat myni bykkja bvenglåSs dynu

Njorun engu måli skipta; moins jaroar myroir, gakk meir framm i geira

dyn, ef Rinar leygs rei5 skal rå5a hofQi minu = Kriger, jeg tror at

kvinden vil synes, at det er helt ligegyldigt; mand. gå bedre frem i kam-
pen, hvis hun skal besidde mit hoved.
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geirleiks stofum fleirura,

enn ef ek skal runna

unnviggs |)ås hér liggja,

min nem mål ok greinir

mætr, gorvalla bæta.

23 (Gunnarr). Ullr, munu,

Ekkils vallar

andrs, ngkkurir standa

jafnir unda stefni

å Rinar veg minum,

åor gnyjarSar girftis

græftendr mynim hræoask

geisla, gljufra fosla

gætir fagrasætis.

24 (samme). Hven* hefr

dreyrgra darra

domreynir til, soma
ni5r drepr sveigar Saga,

sins ågætis, minum;
engr skal litils lengi

libs råSandi bibja;

fus verSr fagrmjols disi

Fenju hønd å venju.

25 (Skarp.). Vér hofiim felda

fjora

fleinstyra n da dyra

;

jpeim skalt beiSir beimum
bylgju logs of fylgja;

kugum karl, svåt ægi

kaldråSum hlyn skjalda;

aumr sel alla doma
auSrunnr syni Gunnars.

22. År elds beiQir, fésjoBar vårir munu eyoask, |>ot t gervim eigi fleir-

um geirleiks stofum geig, ef ek skal enn bæta gQrvalla unnviggs runna bås

liggja hér; nem, mætr, mål min ok greinir = Mand, vore punge vil hurtig

blive tomte, selv om vi ikke tilføjer flere krigere skade, dersom jeg frem-

deles skal give bøder for alle de mænd, som her ligger (døde); herlige

mand, læg mærke til mine ord og udtalelser.

23. Ekkils vallar andrs Ullr, nokkurir munu standa jafnir unda Rinar

stefni å veg minum, ådr mynim hræoask gnyjarSar girois geisla græoendr,

gætir fagrasætis gljufra fosla = Mand, der skal nogle af mine ligemænd

til at stå på min vej (som angribere), for jeg frygter dem, mand.

24. Hverr dreyrgra darra domreynir hefr til sins ågætis; sveigar Saga

drepr nior soma minum; engr lifts råftandi skal lengi biojalilils; hond verftr

Fenju fagrmjols disi fus å venju = Enhver mand har noget at berom-

mes for; kvinden slår min hæder ned (og det kan hun rose sig af); ingen

skal bede længe om lidt; kvindens hånd gorhvad den er vant til.

25. Vér hofum felda fjora dyra fleinstyranda; beim beimum skalt of

fylgja, beiftir bylgju logs; kugum karl, svåt ægi kaldråoum skjalda hlyn; aumr
auftrunnr, sel alla doma syni Gunnars = Vi har fældet fire udmærkede
mænd; de mænd skal du, mand, følge; lad os kue den gamle, så at den
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26 (Skarp.). Auk munu, elda

sika,

or5 ]}in mega, skor5a.

(gjarn se5k ulf ok prnu)

ekki |)essuni rekkum;

hornkerling ert, Hernar

hrings vios freka ski5a

Baldr semr 05ins pldu,

iitigangs e5a puta.

27 (samme). Brått létk brynj-

ura hætta

bengriSi frarani ri&a;

fyldi heldr å h 9 1 d

i

hrafn vandgjålpar nafna:

veitib Hrapp, sera hétuS,

hri5 å isi viSum;

rei5 spng rostu-hljoSum

Rimmugygr til dimmum.

28 (samme). Y5r komk eigi

sioar

enn til vapna sennu,

år |3vit elda ryri

allharSan létk falla;

en j^vit jarl hraub unnar

elg fyr Grim ok Helga,

nu er eldvioum pldu

efni l>ess at hefna.

29 (samme). Kennura landa

linna

leygs gprvallir t>eygi

(satt erat) J^ollr (né) ^»etta

falske mand bliver bange: usle mand, overlad Gunnars son al afgorelse

(fuldt selvdomme).

26. Auk munu or5 pin, elda sika skoroa, mega ekki dessum rekkum:

gjarn seok ulf ok ornu; ert hornkerling e5a iitigangs puta; Raldr vi9s Hern-

ar hrings skf5a semr freka 05ins oldu = Og dine ord, kvinde, vil intet

formå ovenfor disse mænd; gærne mætter jeg ulv og orne; du er enhjorne-

kælling eller en omstrejfende skøge; manden (jeg) digter et vers med stærke

ord i.

27. Brått létk bengrioi, brynjum hætta, ri5a framm; vandgjålpar nafna

fyldi heldr hrafn å holdi; veitio Hrapp hri5 å viSum isi, sem hétuo; Rimmu-
gygr song rei5 til dimmum rostuhljoSum = Snart lod jeg øksen, farlig

for brunjerne, svinge frem; øksen mættede i rigelig grad ravnen med
mandens legeme; angriber Hrap på den vide isflade, som Hoved; Rimtne-

gyge sang vred meget dumpe kamptoner.

28. Komk enn eigi sioar yor til våpna sennu, pvit létk allharoan år

elda ryri falla, en pvit jarl hraud unnar elg fyr Grim ok Helga, er oldu eld-

vioum nu efni at hefna bess = Jeg kom ikke senere end I til kampen, ti

jeg har ladet den meget kraftige mand falde; men eftersom jarlen rydde-

de skibet for Grim og Helge, er der nu lejlighed for mændene til at

hævne det-
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(pinligt) foSur minum; stendr af ståla skyndi

hafgeymir mun heiman stri5, ens verra bi5a.

hyrs, ef pat må spyrjask.

Af Svarfdælasaga.

1 (Klaufi). Hygg at heiti nærgis greppi

Hrolfr nefglita; gjoldum, peira.

så by5r Klaufa

kvan at verja; 3 (Karl). Veitk, at seggir såtu

munattu bøggvir (slikt 's minniligt) inni;

briioar njota, meir ræbr, sås lof leibir,

nema nefglitu Ljotolfr fyr oskjota;

næmir lifi. brims getk enn at ymsir

eldskerbandar verbi,

2 (samme). Hlær mest at pvi hlåtr skal heroinjotum

Hrolfr nefglita, hegna, brpgSum fegnir.

29. Kennum beygi gorvallir fipbur minum {>etta, landa linna leygs

bollr; erat satt né pinligt; hyrs hafgeymir mun biba ens verra heiman;

strib stendr af ståla skyndi, ef bat må spyrjask = Ikke giver vi alle min

fader skylden for dette, mand; det er ikke sandt og ligner ikke dig (at

gore det); manden (Lyting) vil sikkert i sit hjem komme til at oppebie

det værre; der udgår strid fra krigeren (mig?, Lyting?), dersom, det kan
sporges (den sidste sætning dunkel).

1. Jeg tror at der er en, der hedder Hrolf nefglita fnæseglans]; han
påtager sig at værge kvinden for Klaufe (mig); du vil ikke, Boggve (ham
selv) nyde kvindens kærlighed, medmindre du berøver Nefglita livet.

2. Hrolf nefglita er den af dem, der ler mest deraf, når vi så end

kan gengælde manden det.

3. Veitk, at seggir såtu inni; meir ræbr Ljotolfr, sås leibir lof, fyr

oskjota; slikt 's minniligt; getk, at enn verbi ymsir brims eldskerbandar

brpgbum fegnir; hlåtr skal hegna herbinjotum se Jeg ved, at mændene
sad inde; fremdeles er det Jjjotolv, som ikke kan roses, der råder for at

vi møder hindringer; det bor mindes; jeg formoder, at mændene bliver af-

vekslende glade ved deres (listige) handlinger; krigerne bor straffes for

deres latter.



220 xiii. Århundrede

4 (Klaufi). Mål 's i meyjar

hvilu

(mjok emk stuggliga hnuggion)

flygr i fa5m mér eigi

fogr mær, gala møgrum;

nmnat oss of jprå ]3essa,

bat kvåbu hju, batna,

rétt, JDaus reioa åttu

rann beim hana manni.

5 (samme). Sitk å husi,

sék til bess,

heoan munum vér

oss hefnda vænta.

6 (samme). SuSr er ok su5r er,

svå skulum stefna.

7 (samme). Hér er ok hér er,

li v i skulum lengra.

8 (Karl). Hér gelr hvass å

husi

hyrluudr mikils styrjar,

fleinhri&ar vekr fæoir

fero, sås hræddr skal veroa;

bau munu Ijoo, en leioar

linnsveigir renn eigi,

bi& gunnstara grennis.

Grisi hætt, er vættik.

9 (Klaufi). Gangå hér fyr gar5

l'ramm

gunnhvot enni.

eruo vanir vigum

sem vér fyrri;

4. Mål 's mogrum gala i meyjar hvilu; fogr mær flygr eigi i fa5m

mér; mjok stuggliga emk hnugginn; munat oss batna of bessa brå; pat

kvåou hjii rétt, baus åttu reiSa haua beim manui rann = Det er på tide

for den magre fyr (? o; mig) at betræde kvindens leje; den skonne kvinde

flyver ikke i mine arme; jeg er meget nedslået; denne længsel vil ikke

læges hos mig; det sagde det ægtepar (hendes forældre) rigtig, der skulde

bringe hende til den mands hjemf?).

5. Jeg sider på huset; herfra vil jeg vænte hævn for mig: jeg væn-

ter det.

6. Mod syd, mod syd, så skal vi stævne.

7. Her er det, her er det; hvad skal vi længere?

8. Hvass hyrluudr mikils styrjar gelr hér å husi; fleinhrioar fæoir.

sås skal verSa hræddr, vekr fer5; bau 1J65 munu hætt Grisi. er vættik, en

renn eigi lei5ar linnsveigir; bi5 gunnstara grennis = En stærk sværdvånd
synger her på huset; krigeren, som skal blive bange, vækker mændene (el.

sætter sig i bevægelse, for at flygte?); den sang vil blive farlig for Gris,

som jeg antager, men flygt ikke mand, vænt på krigeren (mig).

9. Her går kampraske mænd fremfor gærdet; I er vante til kamp
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sét hofum solheim.

sjå munuo annan;

eru5 ér sem vér

alls of dul5ir,

alls of clul5ir.

10 (Karl). Poku sék upp (vi5

ekka

oss hlifir sjå drifa)

kols, at Klaufahvåli,

kornél groit vélum,

nærgis joeyr af JDeiri;

|)at er meinligra einu;

ræ5k, }po at rigni blo&i.

randeids i byl standa.

11 (Klaufi). Dynr

dal Svarfa5ar;

er of allan

eru vinir orir

vals of fyldir;

knyjum, knyjum

Karls ofliSar;

låtum liggja

Ljotolf gooa

i urb ok i ui*5.

12 (samme) Mikil mun mpnn-

uin |)ykkja,

margr sér Tpav til bjargar.

svå greioik lok ly5a,

langrar, heimfpr |)angat;

koma mun såo of si5ir,

sio hygg at ^»at lioi,

jamt lætk vi5 sky skrimta

skin grams ok ri5 framsi.

ok rio framsi.

som vi tidligere; vi har set solens verden; I vil se den anden (verden), I

er som vi uvidende om alt (i den anden verden).

10. Sék l>oku drifa upp at Klaufahvåli — oss hlifir sjå [drifa] vio ekka
— kornél groit vélum „kols", nærgis peyr af peiri: pat er einu meinligra;

ræok standa i randeids byl, |>6 al rigni bl65i = Jeg ser tåge stige op

ved Klanfehoj; — den byge skåner os for bekymring — ; hagelbyge, opstået

ved trolddom ...., når den så end tor (får ende); den gor os kun liden

skade; jeg står fast i kampen, selv om det regner med blod.

11. Det buldrer overalt i Svarfadsdalen; vore venner er mætte af

drab; lad os gå på, lad os gå på, vi Karls følgesvende; lad os lade Ljotolv

gode ligge i en ur, — i en ur.

12. Mikil mim monnum pykkja heimfor pangat; margr sér par til

langrar bjargar; svå grei&ik lok lyoa: koma mun såO of sioir, hygg at j>at

lim' sir> : jaml lætk skin grams skrimta vio sky ok rift framsi, ok rio framsi

= Man vil synes at mange vil drage hjem derhen (til den anden verden )

;

mangen en vænter sig deraf langvarig frelse (ro); således udreder jeg

mændenes endeligt; omsider vil der (dog) komme (ny?) udsæd (til ufred),

— og jeg tror, at den vil sent forgå; jævnt (altid?) lader jeg sværdets

i/la ns .skinne mod sky, og rider (ager) videre, og rider ridere.
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13 (samme). K61 aldrigi Åla

éldrauga, „ske" vélum

beit å seggja sveitum,

svimmk nu vi5 sky, grimmum,
svimmk nu vi5 sky, grimmum.

2. Drommevers.

Af Stjornu-Oddadraumr.

1.

1. Våru austr

å Jøruskogi

barmar tveir,

bpls of fyldir.

ok til fjår

fyrfta næmdu
vi5 morSråS

mørgu sinni.

2. En så gramr,

er gera bræoir,

hefr tirgjarn

tindott hjarta,

ok bpolrækn

bå5a feldi

Garp ok Gny
Geirvi5r konungr.

3. Ré5 jafngjarn

au5i at skipta

RoSbjarts sonr,

rekka mærSi

af pvi fé

fyrSa kinda,

er svikmenn

safnat hpfåu.

4. Lét gunndjarfr

gefna hringa

seggja ætt

siklingr Gauta,

13. Aldrigi kol Åla éldrauga; „ske" beit grimmum vélum å seggja

sveitum; svimmk mi vi5 sky, svimmk mi vi5 sky = Aldrig frøs krigerne

(jeg?); .... bed med grum list på mændens skarer; jeg svæver nu blandt

skyer, jeg svæver nu blandt skyer.

1. 1. Østerpå i Joruskov var der 2 brødre, opfyldte af ondt, og de

berøvede mangen gang med drabssind mænd., for at tage deres gods.

2. Men den fyrste, som føder ulven, har, rylysten, et hårdt (uforfær-

det) hjærte, og den kamptapre kong Geirvid fældede bægge, Garp og Gny.

3. Den retsindige son af Rodbjart delte guldet, han forherligede

mændene ved det mændenes gods. som de svigefulde mænd havde samlet.
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1.

svat hirbnienn

hpfou allir

haukastols

hengiskafla.

5. Mun Dagfinnr

dyrra niåla

vi5 lofsorS

liika kvæbi;

njoti vel

vegs ok landa

gramr gofugr

gauzkrar |?j65ar.

II.

Geirvior of nam greioa

gang, svat skreib or fangi,

ok byrsota beitti,

barSs, ut of lågar5a;

ok seglhættu sottu

snarpir meor or veori,

bles vib hun. und Hoi'oa,

harSan vegg of seggjum.

2. Skei5 nå5i \på. skriSa

skjot of bylgjur ljotar;

foru dyggir drengir

å dyrmorum hlyra;

jjar sak frægra fyr&a

før pruSligsta ggrva;

po 'r gotneskra gumna
Geirvi&r konungr JDeira.

3. SiglSu Hofs fyr hofoa

heroendr skipa fer5um

gondlar (grams) nie5 landi,

4. Goternes kampdjærve konge gav mændenes slægt ringe, så at alle

hirdmændene havde ringe på armene.

5. Dagfinn vil slutte digtet med herlige ords lovprisning; det gotiske

folks gæve konge nyde vel hæder og rige.

II. 1. GeirviSr of nam greiSa barSsgang, svat skrei5 or bangi, ok beitti

byrsota lit of lågarba, ok snarpir me5r sottu or seglbættu ve5ri und Hofda:

liaroan bles vegg vi5 hun of seggjum = Geirvid satte skibet i bevægelse,

så at det skred ud af (strandens) tang, og styrede skibet ud over land-

brændingerne, og de raske mænd sejlede tid af den sejlfarlige storm ind

under Hofde; hårdt udspilede stormen sejlet ved toppen over mændene.

2. Skjot skeiQ nå5i på skrioa of ljotar bylgjur; dyggir drengir foru

a dyrmorum hlyra; par sak For frægra gorva pruoligsta; |>o er Geir vior kon-

ungr peira gotneskra gumna == Det hurtige skib skred da hen over de

hæslige bølger; brave mænd sejlede på de herlige skibe; der har jeg set

den prægtigste rejse, beromte mænd har gjort. Geirvid er i sandhed de

gotske mænds konge.

3. Heroendr gondlar siglou skipa ferSum med landi fyr HofshyfSa —
|>at var gott rå5 grams drottar — , unz sigrg9fgaoir borskir seggir bjoggu
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(gott råb var pat drottar),

unz i Silda-sundi

sigrgpfgabir vigrum

hjoggu horskir seggir

hjors andskota bQrva.

bafrastar mjok pustu,

ok snanåbir sottu

siklings vinir pingat;

po er gotneskra gumna
Geirvibr konungr peira

4. Ok skjaldmeyjar skjoma

skerbendr ok svå gerbu,

al varfærir virbar

i våg fyrir lågu;

gåtu ljonar lita

leibangrs tlota breiban,

hilmis for und Jijålmi

hirb, sus VQmm of firSisk.

6. Ok bnigsolar Høgna

hrib æxti på siban.

blobisunga beibir,

bragna konr af magni;

en vigroba viba

varp af romu snarpri,

sjår varb døkkr af dreyra.

drott pås hribmål sotti.

5. Brått vøknubu virSar

at vigbobi pjobar,

pas Hlégunnar hestar

7. Svipun gerbisk par sverba,

saman komu par romu,

gpndul varb fyr grundu,

vigrum i Silda-sandi hjors borva, andskota = Krigerne sejlede med flåden

langs landet forbi Hofshofde ; — det var et godt foretagende af fyrstens

skare — indtil de sejrprydede kloge mænd nedhuggede med spyd i Silde-

sund deres fjender, krigerne.

4. Ok skjaldmeyjar ok skjoma skerdendr ger5u svå, at varfærir virS-

ar lagu fyrir i våg; ljonar gåtu lita breiSan leioangrs flota; hiro hilmis, sus

of firoisk VQmm, for und hjålmi = Og skjoldmøerne og krigerne havde
indrettet sig således, at de forsigtige mænd væntede i bugten; mændene
(de) kunde se den brede ledingsflåde; fyrstens hird, som undgik fejl, kom
dér hjælmbedækket.

5. VirSar voknuSu brått. at vigbooi bjodar, bås hestar hafrastar Hlé-

gunnar pustu mjok, ok snarrå5ir vinir siklings sottu pingat. ?6 osv. =
Mændene vågnede snart ved mændenes (Geirvids mænds) kamp-bebudelse,

da Hlegunns skibe for frem, og kongens snarrådige venner søgte derhen.

Geirvid osv.

6. Blooisunga bei5ir, bragna konr, æxti på siOan af magni Hogna
bnigsolar hri5: en vigrooa varp vi5a af snarpri romu; sjår var5 døkkr af

dreyra, pås drott sotti hriSmål = Og krigeren, fyrsteætlingen, lod da
kampen vokse med stor kraft, men kamprøden udbredte sig vidt fra den

hæftige kamp; søen blev mørk af blodet, da hæren angreb i aftenstunden(P).



D.'et Arnamagnæanske Legats forlagsskrifter og øvrige ved dette frem-

mede arbejder. For oktavformat ingen særlig angivelse; (— ) betegner andet

forlag, [— ] udsolgt.

Anecdoton historiam Sverreri regis Norvegiæ illustrans. Cum vers. Lat.

et comment. edidit Er. Cbr. Werlauff. Havniæ 1815 Kr. 1,00.

Annålar islenzkir sive Annales Islandici. Cum interpret. Lat. pp.

Havniæ 1847. 4 — 8,00.

Arne Magnussons i AM. 435 a— b, 4to indeholdte håndskriftfortegnelser

med to tillæg. Kbh. 1909 — 2,00.

(Diplomatarium Arna-Magnæanum I— II. Edid. G. J. Thorkelin. Havniæ
1786. 4.)

Edda Snorra Sturlusonar. Edda Snorronis Sturlæi. [Tom. 1. Hafniæ

1848. Udsolgt.]
[- Tom. II. Hafniæ 1852. Udsolgt.]
— Tomi III. pars prior. Accedunt tabulæ lithographicæ quinque.

Hafniæ 1880 — 5,00.

— Tomi III. pars posterior. Hafniæ 1887 — 5,00.

(Edda Sæmundar hins fréda I—IH. Hafniæ 1787—1828. 4.)

[Egils saga sive Egilli Skallagrimii vita. Cum interpret. Lat. pp.

Havniæ 1809. Udsolgt.]
[Eyrbyggja saga. Havniæ 1787. 4. Sumptibus P. F. Suhm. Udsolgt.]

Fundation for det Arna-Magnæanske Legat. Kiøbenhavn 1813.

Gfslason, K., Efterladte Skrifter I. (Forelæsninger over Oldnordiske

skjaldekvad.) Købenbavn 1895 — 5,00.

— Efterladte Skrifter II. (Forelæsninger og videnskabelige afhandlinger.)

København 1897 — 5,00.

— Udvalg af Oldnordiske Skjaldekvad. København 1892 — 5,00.

Grågås I— II. Cum interpret. Lat. pp. Præmissa commentatione

hist. et critica ab J. F. G. Schlegel conscripta. Havniæ
1829. 4 (Hvert bind 8 kr.) — 16,00.

— StaQarhélsbok, ved V. Finsen. Kbh. 1879 — 7,00.

— Skålholtsbok m. m., ved V. Finsen Kbh. 1883 — 10,00.

Gulapingslog. Leges Gula-Thingenses regis Magni legum reformatoris,

sive jus commune Norvegicum. Cum interpret. Lat. et Dan. pp.

et tabb. facss. Havniæ 1817. 4 — 8,00.

Gunnlaugs saga. Sagan af Gunnlaugi Ormstungu ok Skalld-Rafni.

Cum interpret. Lat. pp. Havniæ 1775. 4 — 6,00.

Hervarar saga ok Heidreks kongs. Vers. Lat, pp. Edid. Steph. Biornonis.

Sumptibus P. F. Suhm. Hafniæ 1785. 4 — 6,00.

(Hungurvaka etc. Hafniæ 1778.)

Håndskrift AM. 24, 4to (Valdemars sællandske Lovs første Femtedel)

Fotolit. Kbh. 1869 — 1,00.

— AM. 674 A, 4to (Elucidarius paa Islandsk). Fotolit. Kbh. 1869. . — 2,00.

— AM. 28, 8vo (Codex Runicus). Fotolit. Med en Undersøgelse om
Runernes Brug til Skrift udenfor det monumentale, af P. G.

Thorsen. Kbh. 1877 — 6,00.



Jårnsfda eår Håkonarbok. Cum interpret. Lat. pp. Havniæ 1847. 4. . Kr. 4.00.

(Johnsen. F., De noctis præ die prærogativa. Hafniæ 1782.;

Jonsson. F., Den norsk-islandske skjaldedigtning. I. binds 1. hæfte A—B.
Kbh. 1908 - 5.00.

I. binds 2. hæfte A—B. Kbh. 1910 — 5,00.

I. binds 3. hæfte A-B. Kbh. 1912 — 6,00.

II. binds 1. hæfte A-B. Kbh. 1914 — 5,00.

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling. I. binds 1. hæfte.

Kbh. 1888 - 5,00.

— I. binds 2. hæfte. Kbh. 1889 — 5,00.

— II. binds 1. hæfte. Kbh. 1892 — 7,00.

— II. binds 2. hæfte. Kbh. 1894 — 3,00.

Katalog over de oldnorsk-islandske håndskrifter i det store kgl. bibliotek

og i universitetsbiblioteket (udenfor det Arnamagnæanske
samling). Kbh. 1900 — 10,00.

Kormaks saga sive Kormaki Oegmundi filii vita. Cum interpret. Lat.

pp. Hafniæ 1832 — 3,00.

Kristni saga, sive historia religionis Christianæ in Islandiam intro-

ductæ, pp. Cum interpret. Lat. etc. Hafniæ 1773 — 3,00.

Kålund, Kr., Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island,

I. bind. Syd- og Vestfjærdingerne. Med 9 litogr. kort. Kbh.

1877 — 8,00.

— II. binds 1. hæfte. Nordfjærdingen. Med 4 litogr. kort, Kbh. 1879. — 3,00.

— II. binds 2. hæfte. Østfjærdingen. Let indre hojland. Bidrag

fra ældre utrykte kilder. Tillæg og Rettelser til hele værket.

Registre. Med 5 litogr kort og et træsnit. Kbh. 1882 — 4,00.

Laxdæla saga sive Historia de rebus gestis Laxdolensium. Cum inter-

pret. Lat. pp. Hafniæ 1826. 4< — 6.00.

Nials saga. Historia Mali et filiorum Lat. reddita. Cum variis textus

Islandici lectionibus, glossario pp. Havniæ 1809. 4 — 8,00.

— Sagan af Niali Porgeirssyni ok sonum hans. Kph. 1772 — 2,00.

(Olafsson, J., Liatribe de cognatione spirituali. Hauniæ 1771.)

(— , Syntagma de baptismo. Hauniæ 1770. 4.)

disen, B. M.. Runerne i den oldislandske literatur. Kbh. 1883 — 2,00.

Palæegrafisk Atlas. Lansk afdeling. 38 fototypiske tavler (64 afbild-

ninger) med tilsvarende tekst. Kbh. 1903. Folio — 30,00.

Palæografisk Atlas. Oldnorsk-islandsk afdeling. 37 fotot3'piske tavler

(53 afbildniDger) med tilsvarende tekst. Kbh. 1905. Folio — 30,00.

Palæografisk Atlas. Ny serie. Udgivet på Carlsbergfondets bekostning.

37 fototypiske tavler (57 afbildninger) med tilsvarende tekst.

Kbh. 1907. Folio - 30.00.

(Rymbegla. Versione Lat. edid. St. Biornonis. Hafniæ 1780. i.)

Samling af Bestemmelser vedkommende det Arnamagnæanske Legat.

Kbh. 1892 - 1,00.

Vfga-Glums saga, sive vita Viga-Glumi. Cum versione Lat. pp. Sump-
tibus P. F. Suhm. Havniæ 1786 — 5,00.
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Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat ud-

sender herved II. binds 2. hæfte A (ark 14-26) — B (ark

15-28) af den af sit medlem F. Jonsson besørgede udgave

af samtlige norske og islandske skjaldekvad så vel i af-

tryk efter håndskrifterne som i rettet og tolket tekst.

Angående planen for denne kritiske udgave af alle de

gamle norske og islandske digte — med undtagelse af

de såkaldte Eddadigte og dertil hørende småbrudstykker

— henvises til fortalen i det 1912 udgivne I. bind.

København 14. november 1914.

Ludv. F. A. Wimmer. Johannes C. H. R. Steenstrup.

Finnur Jonsson. Sofus Larsen. Kr. Erslev.

Foreløbig fortale.





DROMMEVERS (AF ST.TQRNU-ODDADRAUMR)

grams drott bvit vel sotti

;

GeirviSr of vå geiri

geirvalds i hlokk beiri.

blooår sås bo blobi,

bl65 stpkk of skor bj65a.

8. Ger5i hri& af horou

hirb sus fylkir styrbi;

margr er gramr af gengi

gpfugr tiginna jofra;

spyrkat frægra fyr&a

fero snjallari ver5a.

?6 er gotneskra gumna
Geirvibr konungr beira.

9. Hlégunnar leitk hingat

harorå5ar 6då5ir,

yfo me5 ylgjar hofoi

eiskranlig ré5 geisa

:

trolis kjapta sak tyggja

tpnnum hold af monnum;
meb hvitgeirum hvåpta

herba sokn of gerbi.

10. Annat sték af pbru

Åta skib of vibi,

unz glæsimar Gylfa

gekk meb hilmis rekkum:

ok siklingi sagbak,

7. Par ger5isk svipun sverba, pvit grams drott sotti vel; komu par

saman romu (skjomar GVigf): gondul varb fyrir grundu, Geirvibr of vå

geiri, sås po blobi blnbår, i |>eiri geirvalds hlokk; blob slokk of skor pjoba

= Der opstod en kamp, ti kongens skare angreb modigt; der fik man
kampen i stand; den stod foran landet; Geirvid, som vaskede sværdet i

blod, kæmpede med spyd i den kamp; blodet sprøjtede over mændenes
hoveder.

8. Hirb, sus fylkir styrbi, gerbi hrib af horbu; margr gramr er gofugr

af gengi tiginna jofra; spyrkat ferb frægra fyrba verba snjallari. Po osv.

= Den hird, som kongen styrede, foretog et angreb med kraft: mangen
fyrste er gæv af hojbårne høvdingers følge; jeg hører, at der ikke vil gives

en modigere færd af berømte mænd.

9. Leitk hingat harbråbar odåbir Hlégunnar; yfb nieb ylgjar bofbi

réb geisa eiskranlig; såk kjapta trolis tyggja tpnnum hold af monnum

;

of gerbi herba sokn meb hvitgeirum hvåpta = Jeg så her Hlegunns grum-

me ugærningei ; hun med ulvindens hoved, barsk, for rasende frem; jeg

så utyskets kæber rive med tænderne kødet af mændene; hun gjorde et

hårdt angreb med kæbernes hvide spyd (tænderne).

10. Sték annat Åta skib af obru of vibi, unz gekk glæsimar Gylfa

meb hilmis rekkum ; ok sagbak siklingi, hvé grimmhugub ægis geisla Gerbr

gerbi syslu of viga-ferbi = Jeg gik fra det ene skib til det andet på søen,

indtil jeg kom på det prægtige skib med fyrstens mænd; og jeg fortalte

kongen, hvorledes den grumme kvinde opførte sig med hensyn til kamp-

måden.

15
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syslu ægis geisla hofub å hauka stofni

hvé grimmhugu5 gerbi heioingja sér bru5ar;

Gerbr of viga-feroi. asynju lét elda

orvigr konungr hniga

11. Gramr leit hitt, hvar hafoi floos af fyllar rneioi

Horn svarrgymis stjornu frægr, hinns ekki vægoi.

Af Bergbuajiåttr.

(Undertiden kaldt Hallmundarkvida.)

I. Hrynr af heiSa fenri, 2. Hrytr af Hanga brjoti

holl taka bjorg at falla, har5virkr megingar5a,

fått mun at fornu setri gnyr er of seima særi

fri5s aldjotuns hriSar; såman, eldr enn kåmi;

gnyr, bås geDgr enn håri eimyrju lætk åma
gramr of døkkva hamra. npp skjotliga hrjota;

Hått stigr helium fæti ver5r of hrungnis huroir

Hallmundr i gny fjalla (bis). hljobsamt vio fok glooa {bis).

11. Gramr leit hitt, hvar svarrgymis stjornu Horn hafoi hpfuo heio-

ingja bni5ar sér å hauka stofni; frægr orvigr konungr, hinns ekki vægSi,

lét fl65s elda asynju hniga af fyllar meioi = Kongen så, hvor kvinden var

med en ulvindes hoved mellem sine skuldre; den beromte, kampraske
konge, som aldrig veg, lod kvinden falde ud af skibet.

|B. | 1. Hrynr af heiSa fenri; holl bjorg taka at falla; fått frios mun at

fornu hri5ar setri aldjotuns: gnyr, bås enn håri gramr gengr of døkkva

hamra; Hallmundr stigr hått hollum fæti i gny fjalla = Der udgår larm

fra jætten; de hældende klipper begynder at styrte; kun lidet herligt vil

der være i den gamle jættes gamle stormbolig; der er gny, nar den grå-

hårede høvding går over de morke klipper; Halmund træder hojt med
hældende fod under fjældenes gny.

2. Enn kåmi eldr hrytr harovirkr af brjoti Hanga megingaroa, gnyr

er of såman seima særi; la>tk åma eimyrju hrjota skjotliga upp; hlj65samt

veror of hrungnis huroir vi5 fok glooa = Den morke flamme udgår hårdt

virkende fra skjoldenes bryder (jætten, mig); der er gny omkring den

mørkladne mand; jeg lader de morke gløder hurtig skyde i vejret; der

bliver stoj foran jættens døre ved glødernes byge-
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3. Laugask lyptidraugar

liSbåls at ^at si5an,

vptn koma heldr of hglda

heit, i foldar sveita;

]pat sprettr upp und epli

aurs jjjoS vera j65a,

hyrr munat holdum værri

heitr, ]3ars fyrSa teitir (bis).

4. Springa bjprg ok bungur

bergs, vinnask jpå, stinnar

stor, ok hprga hrærir

hjarlborg, firår margir;

jaytr var of ]?undar glitni,

hrammak å, fyr skgmmu,

en fagna J3ess Regnar

jpeir hvivetna Qeiri (bis).

5. Pytr i |)ungu grjoti

„Jprir eskinnar svira";

undr låta j?at ytar

enn er jpklar brenna;

po mun storum mun meira

mor51undr å Snjogrundu

undr, J^ats or mun standa,

annat, får, of kanna.

6. Spretta kåmir klettar.

knyr vibis bgl hlibir,

aurr tekr upp at færask,

3. Li5båls lyptidraugar laugask at pat siSan i foldar sveita; votn

koma heldr heit of holda; pat sprettr upp und aurs epli vera j65a bj65;

heitr hyrr munat holdum værri, pars fyroa teitir = Mændene vil siden

efter få bad i vand; vandene kommer meget varme over mændene; det

(vandet) vælder op under en sten for menneskenes skare; den brændende
ild vil ikke være bedre for mændene, hvor de befinder sig glade (uden at

vænte ulykke).

4. Stor bjorg springa ok stinnar bergs bungur, ok horga hjarlborg

hrærir; på vinnask margir firår; pytr var of glitni Pundar fyr skommu ;

prammak [å; en pess tleiri peir begnar fagna hvivetna = Store klipper

rævner og hårde fjældhvalv, og fjældtindernes landborg (fjælde og jord)

bevæges; mange mennesker omkommer da; der var for kort tid siden en

susen omkring elvens sal (fjældene) ; jeg skrider over elven (?); men desto

flere den slags mænd glæder sig ved alt (?).

5. Pylr i bungu grjoti „prir eskinnar svira"; ytar låta pat. enn undr,

er jokiar brenna; bo mun moroluudr of kanna annat storum mun meira

undr a Snjdgrundu, |>als får mun standa or = Det suser i de tunge sten

.... (uforståeligt: elvens?); mændene betragter det endnu sojn et under,

at joklerne brænder; dog vil manden opleve et langt storre mider på
Island, hvoraf der vil opstå fare.

6. Kåmir klettar spretta; viois bol knyr hlioir; undarligr aurr tekr

al færask upp or grundu; margir borgs holda r inunu lifna; liiminn rifnar

|i;i: røkkr al regni; rignir mest, å5r beimrinn søkkvisk — Ve mårke

15*
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undarligr or grundu;

borgs inunu hgldar margir,

liiminn rifnar på, lifna.

rignir mest, at regn i

røkkr, åbr heimrinn søkkvisk.

7. Stig ek fjall af Ijalli.

ferk opt litum, poptum,

geyst ferk norbr et nyrbra

nibr i heiin enn pribja:

skegg berr opt. sås uggir,

åmr, vib minni kvåmu,

brytk vib bjarga gæti

bag. i Elivaga (bis).

8. Vårum bums i heimi,

hugbak pvi svåt dugbi,

vér nutum verka peira,

vallbingr, saman allir;

undr er, hvi »orvar" myndi

„eitr. .ybin" mér heita,

po ef ek pangat kæma.

prekramms å vit, „glamma".

9. Dauban mér fra morbi.

mun van ara kvånar.

handan brimnis kindar

hårskeggjaban båru;

en steinnokkva styrkvan,

stafns ploglimum grofnum.

jårni fåban Aurni.

aubkendan, rébk senda (bis).

klipper springer; stormen suser om fjældsiderne; underligt grus begynder

at løftes op af jorden; mange jætter vil leve op; himlen rævner da; det

mulmer til regn; regnen vil styrte ned, for verden synker.

7. Ek stig fjall af fjalli poptum: ferk opt litum; ferk geyst norbr

et nyrSra ni5r i enn prioja heim; skegg berr opt åmr, sås uggir vio kvåmu
minni i Elivaga ; brytk båg vio bjarga gæti = Jeg træder af det ene fjæld

på det andet som fra tofte til tofte; jeg drager ofte skjult afsted; jeg be-

giver mig i en fart nordpå nordligere ned i den tredje verden; sit skæg
bærer han ofte mork, han som ængstes ved min ankomst til Elivåge; jeg

ypper strid med jætten (Surt?).

8. Vårum allir saman i bums heimi; bugdak pvi svåt „vallbingr"

dngoi; vér nutum peira verka; undr er, hvi myndi heita mér „orvar eitr

..yoin", ef ek po kæma pangat å vit prekramms „glamma" = 17 var alle

sammen i morkets verden; jeg sorgede for det således at ... . duede (hjalp);

vi nød (godt af) de gærninger; det er et under (uvist), hvad han vilde

love mig , dersom jeg dog kom derhen til den stærke ....

9. Råru mér dau5an bårskeggjaoan hrimiiis kindar handan fra mor5i:

vån mun ara kvånar; en réok senda Aurni styrkvan jårni fåSan steinnokkva.

auokendan grofnum stafns ploglimum = Man bragte mig den gråskæggede

af jætteslægt som død derovrefra fra drabet; man kan vente ornen:

men jeg sendte jætten en stærk, jærnforsynet stenbåd, let at kende af stav-

nens billedrige plovgrene (?).
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10. Sterkr, kveba ilt at einu

oss vib JDann at senna,

forr veldr flotna fåri;

feldr er sås jpklum eldir;

Jjverbr er åttbogi urbar,

ek ler gneppr af nekkvi,

nibr i Surts ens svarta

sveit i eld enn lieita (bis).

11. Vebk sem mjyll i milli,

mart 's eimyrkligt, heima;

springr jgrb, ]3viat |?angat

for enn kvebk svå loru;

breitt 's und brun at lita

bjargålfi mér sjålfinn,

heldr skek ek hvarma skJQldu;

harmr stribr er ek fer viba.

12. Einn ak hus i hrauni.

heim sottu mik beimar

(fimr vark fyrbum gamna)

fyrr (aldrigi) sjaldan;

llokk nemib it e5a ykkat,

oddherbar, inun verba,

enn er at aurnis brunni

ohlit, mikit viti.

Af Kumblbuahåttr.

1. Branda raubk i blobi

borbmots meb hlyn forbum;

reyndak hvatt i hrotta

hreggi skillings eggjar;

10. Sterkr Porr veldr fåri flotna; kveoa oss ilt al einu at senna vi5

pann; feldr er sås eldir joklum ; åttbogi nrSar er pverdr ni5r i sveit ens

svarta Surts i enn beita eld; ek fer gneppr af nekkvi = Den stærke Tor

volder menneskenes ulykke; man siger, at det er os lidet ondt at strides

med ham; han er fældet som brænder joklerne: klippernes familje er

formin sket (og bragt) ned i den sorte Surts skare ned i den brændende

ild; det er ikke uden grund, at jeg er foroverbojet.

11. Ve5k sem injoll i milli heima; mart 's eimyrkligt; jor5 springr,

pvit kve5k P6r enn foru sva bangat; breitt es at lita mér sjålfum bjargålfi

und brun; heldr skek ek hvarma skjold u; strior harmr, er ek fer vi'5a =
Jeg farer mellem verdnerne, som var det nyfalden sne; meget er morkt (?);

jorden rævner, ti jeg siger, at Tor endnu (engang) kom således derhen;

jeg selv, bjærgalven, er bred at se under ojnene; jeg bevæger stærkt mine

ojne; det er stor sorg, at jeg farer så vide.

12. Ak einn blis i hrauni; beimar sottu mik sjaldan fyrr heim; vark

aldrigi fimr gamna fyroum; nemid it flokk. oddherSar, eda ykkal viti mun
verda mikit; enn er ohlit at aurnis brunni = Jeg har ene et hus i lava-

landet; mænd har sjælden besøgt mig for; jeg var aldrig flink til at

underholde folk; I to, mænd, skal lære flokken, ellers vil eders straf blive

stor; endnu er digtet ikke tilstrækkeligt (godt eller langt?).
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fellu menn, en manna hvei'gi 's rekks. meb rekkinn.

morb 6x af pvi, forbum, ri5r flugdreki slibra;

enn emk samr at semja åbr gafk erni fæbu,

sama leik vib pik namni. undgjobs lilubr. blobi,

fyrr skalk hpgg vib h<>ggvi,

2. Pora munk reibr at rjoba hjaldrstærir, pér gjalda.

randa skob i blobi,

Af Draumr |>orsteins Siduhallssonar.

1, Allskorpu hefr orpit villat enn meb <?llu

ævin-Hildr meb lævi ey, kvæn, Hebins peyjar (bis).

fyr herbondum hurbar

heinar ægis beini; 2. Framm gekk, doms, at domi

gumnum stendr fyr gamni domspakr. hinns Ipg rakbi,

Gerbr meb brugbnu sverbi, unni gub pess er inni

[Kp]. 1. Rauok foroum branda i bl65i me5 borSmots lilyn ; rej'iulak

hvatl i hrotta hreggi skilfings eggjar: menn fellu foroum, en mor5 manna
6x af j>vi; emk enn samr al semja sama leik vi5 pik, namni = Jeg rød-

farvede fordums sværd i blodet, da jeg var med krigeren; jeg prøvede

kraftig sværdets ægge i kampen; mændene faldt fordtim og derved tiltog

mændenes drab; jeg er rede til endnu at udfore samme leg med dig.

navnefælle.

2. Munk |)ora at rj65a reior randa skod i blooi med lekkuni, hvergi

er sliora flugdreki rekks ri5r; gafk aor erni fæou blooi, uudgj65s lituor;

fyrr skalk gjalda pér, hjaldrstærir, hogg vi5 hoggvi = Jeg vil have mod til

kampivrig at rodfarve sværdene i blod blandt kæmper, hvorsomhelst

mandens (mit) sværd svinges; for har jeg givet ornen fode med blod,

kriger; for skal jeg gengælde dig hug med hug. kriger [o: end jeg udleve-

rer sværdet].

[?. S.] 1. Ævin-Hildr hefr orpit meo lævi allskorpu ægis beini fyr

heinar huroar heroondum; Geror Heoins peyjar stendr ey gumnum fyr

gamni meo brugonu sveroi: kvæn villat enn meo ollu = Livets kampdis
har svigefuldt kastet en meget hård sten på krigernes (krigerens) vej;

kampdisen hindrer stadig mændenes glæde med sit dragne sværd; hun er

endnu fuldstændig uvillig (til noget bedre?).

2. Framm at domi gekk domspakr, hinns rakdi log; guo unni |>ess

doms inni, er skyli slekkja opekd. aor fangsæl biokvæn hanga Dvalins fengi
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6bek5 skyli slekkja, hvpss of hoggnum visa

å5r fleinbinga fengi hjålma gri&r at jålmi,

fangsæl Dvalins hanga bess er endr fyr enda

Baldr, sås bl65s of eldi, andbings of sjgt banda

bibkvæn und lok, ribnar (bis). (bat mun ogurligt) ægis

3. Flugvorum sitr fjgrnis

få kund meginunda

6x skymåni toku (bis).

3. Vers af den 4. grt. afhandling.

1. Sprungu eigi engar meioar geirbings g65ir,

ut or (fengusk siitir) Gunnr, fjarSloga runni.

bæum, bvit hyrr å (håvar)

heitr gekk fira, sveitir. 3. Leygs svelgr en etr eigi

iugtanni lib manna,

2. Ek veit, at ni neitar ganga menn or munni

Nytju logs, bvi's flytja margreptum fletvargi.

fleinbinga Baldr und lok, sås lidnar bloos of eldi = Frem til dommen gik

den domkloge, som forstod loven; gud unde doms-fuldbyrderen det, at han
kan dæmpe uviljen (mod ham selv), for den bytterige Hel (?) får bugt med
krigeren, ham som svinger (?) sværdet.

'.\. Få hjålma gri&r, hvoss meginunda, sitr of hoggnum visa kund,

flugvorum at fjornis jålmi. bess er (uforståeligt) ; bat mun
ogurligt = Den blanke (?) økse, skarp til hovedsår, sidder overhøvdingens

huggede son, der aldrig flygtede i kampen, ham, hvis ; det vil

være frygteligt. [Måske: bess er andbing ægis toku endr fyr enda : skymåni
6x of banda sjpt; bat osv. >: ham, hvem mødet med den frygtelige for-

dums gjorde ende på; skymånen voksede (som et ildevarslende tegn?) på
himlen; men her står impf. og dog futurum- pat niunj.

[V]. 1. Eigi engar sveitir sprungu nt or bæum, |>vit lieitr hyrr gekk
å fira; håvar siitir fengusk = Alle mænd sprang ud af gårdene, ti den
brændende ild angreb mændene; stor sorg ramte dem.

2. Ek veit, at Nytju logs Gunnr neitar ni hvis geirbings meibar, gooir

fjarologa runni, flytja = ,Jeg ved, at kvinden aldrig nægter, hvad mændene
tro mod manden (bejleren), støtter.
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4. Håkon réb fyr haubri,

handsterkr pars gu5 merkbi

refsipått enn rétta

rangri pjob at angri;

laust meb elding æstri,

alvirkr, hofubkirkju,

himna-garbs, at hjgrbum,

hirbir, glæpsku firbum.

tregt, halda vegs valdar

veginn arf megindjarfir.

6. Mari sendu vers vinda

veitendr goins leita.

7. Bles, of hvåpta håsa.

hyfubskripamanns pipa.

5. Framan unnu gram gunnar 8. Grund tak bglvi blandin

gramnis eibs tamir meibar;

bibu Jotar lib ljotan

lagagangs daga strangra;

lofak sjaldan hof haldit,

hatask dygb, ratask lygbir.

bot fyr glæpsku Ijota;

per mun ohlybni ærin

Island biia pislir:

pu matt ofrib ottask

opyb, nema vel hlybib,

3. Leygs iugtanni svelgr en etr eigi li5 manna; raenn ganga or munni
margreptum fletvargi = Ildens bjorn (huset) sluger, men æder ikke mænd-
enes skare; man går ud af gabet på bænkens ulv (huset) med de mange
rafter.

4. Håkon ré5 fyr hauori, pars handsterkr guo merkdi enn rétta refsi-

pått at angri rangri pj65; hirdir hiinna gar5s, alvirkr at glæpsku firdum

hjyroum, laust hofuSkirkju nie5 æstri elding = Håkon styrede riget, da
den armstærke gud viste den rigtige straffelov til bekymring for de synd-

ende mennesker; himlens hyrde, meget omhyggelig for de for synden be-

friede hjorder, slog hovedkirken med et rasende lyn-

5. Gramnis ei5s meioar tamir gunnar unnu framan gram; Jétar bi5u

ljotan li5 lagagangs strangra daga; lofak tregt hof sjaldan haldit; dygo

hatask, lygoir ratask; vegs valdar megindjarfir halda veginn arf = De
kampvante krigere tog den udmærkede konge af dage; Jyderne fik strænge

tiders hårde rettergangs ulykke; jeg lovpriser lidet, at mådehold sjælden

overholdes; dyden hades, logne smedes; de meget djærve fyrster beholder

den dræbtes arv.

6. Veitendr goins leita sendu vinda vers mari

skibet vindene.

Mændene sendte

7. Hofuoskripamanns pipa bles — of hvåpta håsa = Hovedgøglerens

pibe blæste — om den hæse kæft.

8. Grund, bol vi blandin, tak bot fyr Ijota glæpsku; ærin ohlyoni mun
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fold. peims sverbum sjaldan

(siSir breytisk hér) neyta.

9. Skålm vann ok hjalt hilini

hoddbeibpndum reiban.

10. I'yddisk karl enn klædda

kona min ok pørf sina;

ek så karl ok klæbi

koma inn i pvi sinni.

11. Pindr er stuldr, pars standa

stamreibar himleibir,

vibu vingameibi.

vibir, hjå torgi mibju;

morb eru hjolum hprbum

hegnd, paus illa gegndu.

pars rétt visar ræsir

romsæll skipun doma.

V. 12—14 hører vel sammen

12. Pvi veldr år, at ærir

akr bumanna spakra;

æra verbr meb årum

undan dolga fundi; ytum skemba flytir

ræba gengr at råba

runa systir oflystug;

orar dregr at oerum

hiia Jaer pislir, Island; pli matt ottask 6fri5, 6py8 fold, nema hly5i5 vel

Jaeim, er sjaldan neyta sverSum; siSir breytisk hér = Land, befængt med
synd, gor bod for din hæslige synd; den megen ulydighed vil berede dig

straffe, Island; du kan frygte ufred, hårde land, medmindre du adlyder

godt dem, der sjælden bruger sværd (de gejstlige), gid sæderne her måtte

ændres.

9. Skålm ok hjalt vann hilini reidan hoddbeioondum = Sværdet gjorde

kongen vred på mændene.

10. Kona min byddisk enn klædda karl ok sina j>orf; ek så karl ok

klæoi koma inn i bvi sinni = Min hustru fojede sig efter den. klædte

mand og sin trang; jeg så mand og klæder komme ind for den gang

11. Stuldr er pindr hjå mioju torgi vi3u viugameioi, pars hiinleidir

stafnreidar vioir standa; moro, paus gegndu illa, ern hegnd horoum hjolum,

pars romsæll ræsir visar rétt skipun doma = Tyverier straffes med galgen

ved midten af det store torv, hvor mændene, kede af at vænte, står; de

drab, som var onde, straffes med hårde hjul, hvor den lovpriste fyrste rig-

tig indretter dommenes ordning.

12. Pvi veldr år. al akr spakra bumanna ærir; veror æra undan fundi

dolga meo årum; oflystug runa systir gengr ræ5a at råoa; skem5a flytir

dregr orar at ærum y\\\\n=Aringen volder det, at de kloge bønders marker
er urfulde og grøderige; man må „åre" (ro) bort fra (for at mulgå ) mødet
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13. (Eli telsk. hats olu

osnotran mann gotnar;

ælir vatn. {>ars ålar

allstrangir framm hallask;

heitir lær å læm,

læringar kenningar,

kailask mærr å Mæri,

mæringr, ef gjgf tærisk.

15. På leyfik mey mjova

(mær 's |)in) fyr vild sina

Horn mælti Jpat horna

hjgr^ings vio bor kringinn.

16. Sveit fylla ein alla

alls framm joa Glamma.

14. Hætta veror å hættu,

hæting, ef bol rætir.

åst er nær at næra,

nu er vær konan færi.

skemd tekr æbr at oeQask,

æor deyr |iå> br. . .

.

17. 6låfrkunniblothusbrenna(l)

bråban hitti Magnus våoa (2)

Harald frågum vér hjorleiks

mildan (3)

hans arfi tok nu vio starfa (4)

drottar vinr fekk helverk hætt-

an (4),

med fjenderne; den lystne so går brunstig hen til ornen; lasternes frem-

skynder (djævlen) påfører de gale mænd galskab.

13 (Eli telsk, bats gotnar olu osnotran mann; vatn ælir, bars all-

strangir ålar hallask framm; lær heitir å læru, kenningar læringar: mærr
kaliask å Mæri, mæringr, et' gjof tærisk = „(Ele

u (en dum døgenigt) kaldes

den ukloge mand, som man har opdraget; vand (elven) „æler" (styrter

frem), hvor elverendens meget stærke strømme farer frem; det hedder

lår (?) på .... (uforstået.), lærdomme læresætninger, mør (myr) hedder

det på Møre, en mæring (gavmild mand), hvis gave uddeles.

14. Hætta veror å hættu; hæting, ef hol rætir; nær er at næra

åst; mi er færi vær konan; skemd æ5r tekr at æSask; æ5r deyr, bås... =
Man må vove faren; det er „hæting" (trusel), hvis ulykken slår rødder;

det er bedre at nære kærligheden; nu er de fredelige kvinder færre i an-

tal; den beskadigede åre begynder at rase (bløde hæftig); edderfuglen

dør, Jivis ....

15. På mjova mey leytik fyr vild sina: mær 's bin; — bat mælti

horna Horn vid kringinn hjorbings bor = Jeg berømmer den smalle mø
for sin velvilje; hun er din — det sagde kvinden til den flinke mand.

16. Ein sveit fylla alla Glamma joa — alls franimm

fylder alle skibene — — — .

Én skare

17 (Tallene viser linjernes samhørighed). Olaf, som fik et udmærket
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hniga rétt a enskri sléttu (3)

sottum pindr J3ås ørlog end-

usk (2)

ågæt.t fall sås hlaut til vallar (1).

18. Haki, Kraki

hoddum, broddum

særoi, mæroi

seggi, leggi;

veitir, neitir

vella, pella

båli, ståli

beittisk, heittisk.

19. Mætr Håkon vann (1)

en Magnus fann (2)

hjorr Eiriks hekk (3)

hans broSir gekk (4)

langfeora lå5 (1)

logvizku rå5 (2)

å ritar sloo (3)

at refsa J3J6o (4).

20. Mætr Håkon vann (1)

en Magnus fann (2)

hjorr Eiriks hekk (3)

hans brooir gekk (4)

at refsa J3J65 (4)

å ritar sloo (3)

logvizku lund (2)

langfeora grund (1).

21. Haki, Kraki,

hamoi, fram&i,

geirum, eiruni,

gotna, flotna,

hreytir, neytir,

hodda, brodda,

brendisk, endisk,

båli, ståli.

fald til jorden, forstod at brænde templerne; Magnus ramtes af en plud-

selig død pint af sygdom, da hans livstråd endtes: vi har hørt rigtig,

at den krigerske Harald segnede på den engelske slette; hans son over-

tog nu (regerings)-arbejdet ; mændenes ven fik en farlig dødsot.

18 (Ordene hører krydsvis sammen). Hake sårede læggene med
odde; Krake hædrede mændene med guld: den gavmilde (Hake) blev

brændt på bål; den ødsle (Krake) blev dræbt med stålet.

19. Den herlige Hakon vandt sine forfædres land: men Magnus
fandt lovkyndigheds råd; Eriks sværd hang på skjoldets vej; hans
broder var beskæftiget med at straffe folk.

20. Den herlige Hakon vandt sine forfædres land, men Magnus fik

lovkyndigheds sind (gave); Eriks sværd osv. i som i v. 19); hans broder

osv. (som i v. 19).

21 (Ordene læses fra oven nedefter). Hake hæmmede mændene med
spyd; Krake fremmede mændene ved fred; den gavmilde (Hake) blev

brændt på bål; krigerens (Krake) liv blev sluttet ved stål.
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22. Pér getk, karl ef kærir,

krynk orb buin, fordum

fatk våiknnnar vinnur,

ver kyrr ok sit, fyrri;

sakir ått å mér miklar;

munu nær vera hæri

bær, sem bina aura

(bat 's hættiligt.) fætta.

24. Eigi er van. at vaga

viljak hyrjar |>ilju

eiga orba-gnoga

(emk reibr), konu leibask.

bas mér, en fra færumsk,

forbum, bænar-orbum:

sitja verbr ok syta

sik brubr en opriiba.

23. Mætum stendk at moti

mensveigjanda eigi;

risk vib Rånar eisu

runni flærbar-kunnum;

bér heitk vist at veita

vigs drengiligt gengi;

bér heitk mest at moti

meginstrangliga at ganga

25. Hverr fell? Horba stillir;

hvar? Pars karlfolk barbisk;

hvénær hneig? At noni;

hver var søk? Qfund voknub:

hverr va? Kålfr helt darri;

hverir bændu sliks? Prændir;

hvat nytr? Heilsa botnub:

hvat sytir? Fira lyti.

22. Getk bér buin kronk or5. karl, ef kærir fyrri: ver kyrr ok sit;

falk forSum vinnur vårkunnar; ått miklar sakir å mér; nær hæri munu
bær vera, sem fætta bina aura; bal s hættiligt =Jeg antager, at du får

slemme ord at høre, mand, hvis du anklager først; forhold dig rolig og

sid stille; tidligere har jeg givet mig af med overbærenhed; du har
store sager at anklage mig for, men de vil være næsten endnu storre,

som vil gore skår i din formue; det er farligt.

23. Stendk eigi at moti mætum mensveigjanda; risk vio flærdar-

kunnum Rånar eisu runni; heitk at veita bér vist drengiligt vigs gengi:

heitk at ganga mest meginstrangliga at moti bér = Jeg yder ikke mod-

stand mod en udmærket mand; jeg stiller mig mod den for falskhed

kendte mand; jeg lover at yde dig [den første] til visse mandigt kamp-
følge; jeg lover at træde så stærkt som muligt af al magt op imod dig

fden sidste],

24. Eigi er van. at viljak eiga orda-gnoga våga hyrjar bilju — emk
reidr — [vilk] leioask konu — , bås fordum [kastaOi] mér, en færumsk fra

bænar-orSum ; en opni&a bruSr veror sitja ok syta sik = Der er ikke håb

om, at jeg skulde ville ægte den ordrige kvinde — jeg er vred; [jeg vil]

hade hende- , som fordums vragede mig, men jeg føres bort fra bejlerord

:

men den uhøviske kvinde må sidde og græmme sig.

25. Hvem faldt? Hordernes fyrste; hvor? Hvor bønderne kæmpede;
når segnede han? Ved nontid; hvad var grunden? Den rejste avind

:
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4. Vers af VolsaJ)åttr.

1. Karl hefr biiit

ok kona oldrub

å andnesi

einu hverju;

åtti son

vib seima Bil

drengr ok dottur

drjugskyrliga.

2. Hér megub sjå

heldr roskligan

vingul skorinn

af viggs fobur;

pér er ambått

pessi VQlsi

allodaufligr

innan læra.

3. Ek sé gull å gestum

ok gubvefjar-skikkjur.

m ér fellr hugr til hringa.

heldr vilk ping en ljuga:

kennik pik. konungr,

kominn ert Olåfr.

4. Aukinn ert volsi

ok upp of tekinn

lini gæddr.

en laukum studdr:

piggi nipniir

l^etta blæti.

en bon di sjålfr

ber pu at pér v^lsa.

5. Myndi eigi,

ef umb rébak.

hvem dræbte? Kalv styrede spydet; hvem ønskede det? Tronderne; hvad
godt har der fulgt? Det forbedrede helbred; hvad græder derover? Men-
neskenes synd [så får den ikke lov til at blomstre videre /.

1. En gammel mand og en bedaget kone har bot på et eller andet

næs; med sin hustru havde manden en son og en meget forstandig

datter.

2. Her kan I se et meget livligt lem, skåret af hestefader; dig,

tjænestepige, er denne volse særdeles kvik mellem benene.

3. Jeg ser guld på gæsterne og flojlskapper ; jeg får lyst til ringe;

heller vil jeg kostbarheder end lyve; jeg kender dig. konge; kommen er

du. Olav.

4. Styrket er du volse og taget frem. omsvøbt i lin og støttet med
løg; gid jættekvinderne vilde modtage dette offer; men du, bonde, tag

selv volse til dig.
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blæti JDetta

borit i aptan;

|)iggi mprnir

JDetta blæti,

en sonr bonda

sé pu vio vplsa.

6. Beri J3er beytil

fyr bru&konur;

pær skulu vingul

væta i aptan

;

jriggi mprnir

JDetta blæti,

en dottir bonda

drag pil at J3ér vølsa.

7. Pess sverk vio Gefjun

ok vib gooin pnnur,

at ek nauoig tek

vio nosa raubum;

JDiggi mprnir

Jaetta blæti.

en Jaræll hjona

jjrif jdu vio volsa.

8. Hleifr væri mér
hålfu sæmri

[Jpykkr ok økkvinn

ok po vibr]

en vølsi Jjessi,

å verkdpgum;

]}iggi mprnir

J3etta blæti,

en py hjona

fn-yst at pér volsa.

9. Vist eigi mættak

vi5r of bindask

i mik at keyra.

ef ein lægim

[i andkætu];

J^iggi mprnir

£»etta blæti,

5. Dette offer vilde ikke, hvis jeg måtte råde. blive båret omkring

taften; gid — offer; men du bondeson, se mod volse.

fi. Bær lemmet til brudekvinder; de kan i aften viede det; gid

offer; men du bondedatter, drag volse til dig.

7. Det sværger jeg ved Gefjun og ved andre guder, at jeg nødig tager

imod det rode lem; gid — offer; men du husets træl, tag du mod volse.

8. En lev vilde være mig dobbelt kærkommen [tyk og fuld af avner

og dog stor af omfang] om hverdagen, isteden for denne volse; gid — offer;

men du husets pige, tryk volse til dig.

9. Tilvisse vilde jeg ikke kunne dy mig for at drive det i mig, hvis

vi to lå alene [på elskovslejet] ; gid — offer; men du Grim. vor gæst,

tag du volse.
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en Grimr, gestr vårr,

grip pu vift vplsa.

10. Legit hefk jafnan

fyr andnesjum,

snævgum hondum
segl upp dregit —
piggi morni r

petta blæti,

en Grimr, grioi minn.

grip pu vi5 vplsa.

11. Såkat forbum,

po hefk farit vi'5a,

flent re5r fyrri

fara meb bekkjum;

piggi mgrnir

petta blæti,

en pu A5al-Grimr

tak enn vi5 volsa.

12. Verit hefk styrir

ok stafnbui

ok oddviti

allra pjooa;

piggi mornir

petta blæti.

en hundr hjona

hirtu båkn petta.

13. Hvat er pat manna
mér okunnra.

er hundum gefr

heilagt blæti;

hefi mik of hjarra

ok of hnrSåsa,

vita ef ek borgit fæ

blætinu helga.

14. Legg ni&r Lerir,

låt mik eigi sjå,

svelg eigi ni5r,

sårtikin i*9g.

10. Ofte har jeg ligget udenfor næspynter, hejst sejl med raske hæn-
der — gid — offer; men du Grim, min fælle, tag mod volse.

11. Aldrig har jeg for set, — og dog har jeg faret viden om — et

opsmøget lem vandre rundt bænkene; gid — offer; men du Adelgrim, tag

fremdeles mod volse.

12. Jeg har været styrer og stavnbo og alles anfører — gid — offer;

men du, husets hund, forvar dette utyske.

13. Hvad er det for mig ubekendte mænd, som giver hundene hel-

ligdommen ; loft mig over dortapper og over doråse, for at se om jeg kan
redde helligdommen.

14. Læg det ned, Lerer, lad mig ikke se, slug det ikke. din feje

sortispe.
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5. Heiåreks gåtur.

(Gestumblindes gåder).

1. Hafa vildak

pats hafoak i gær,

vittu hvat pat var:

ly5a lemill,

orb a telill,

ok orba upphefill.

Heiorekr konungr,

hygg pu at gåtu.

Goo er gåta pin.

Gestumblindi,

getit er peirar.

I

ok vegr å alla vega.

Heiorekr osv.

3. Hvat er drykkja,

er ek drakk i gær.

varat pat vin né vatn.

mjpor né mungåt

né matar ekki.

po gekk ek porstalauss pa5an.

Heibrekr osv.

2. Heiman fork,

heiman for geroak,

sak å veg vega,

vegr var undir

ok vegr yfir

4. Hverr er enn hvelli.

er gengr harbar golur

ok hefr hann pær fyrr of farit.

mJQk fast kyssir,

sås hefr munna två

1. Jeg vilde gæme have, hvad jeg havde igår; vid, hvad det var:

mænds svækker, ords hæmmer, ords fremmer ; kong Heidi ek, overvej gå-

den. God er din gåde, Gestumblinde ; den er gættet. [Øl.]

2. Hjemmefra drog jeg, hjemmefra rejste jeg; jeg så på vejes vej;

vej var under og vej over og vej til alle sider; kong osv. [Bro over elv

— fuglenes vej i luften — veje til alle sider fra broen.]

3. Hvad er det for drik, jeg drak i går: det var ikke vin, ej vand,

ej mjod eller mungåt (øl), eller nogen mad — dog gik jeg tørstfri der-

fra; kong osv. [Dugg]

i. Hvem er den gjaldende, der går på hårde stier, dem han for er

faret ad; meget kraftig kysser han, der har to munde, og træder på luf-

ter guld; kong osv. [Guldsmedehammer.]
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ok å gulli einu gengr.

Heiorekr osv.

5. Hvat 's pat undra.

er uti suk

fyr Dellings durum;

okvikvir tveir

andalausir

såralauk su5u.

HeiSrekr osv.

6. Hvat 's pat undra,

er uti sak

fyr Dellings durum;

fætr hefr åtta

en fjogur augu

ok berr ofar kné en kvio.

Heibrekr osv.

7. Hvat 's pat undra.

er uti sak

fyr Dellings durum;

hof5i sinu

visar å helvega,

en fotum til solar snyr,

HeiSrekr osv.

8. Hvat 's pat undra,

er uti såk

fyr Dellings durum

;

horni harbara,

hrafni svartara,

skapti réttara,

skjalli hvitara.

HeiSrekr osv.

9. Båru bru5ir

bleikhadda5ar,

ambåttir tvær,

pi til skemmu;
vara hpndum hoifit

né hamri klappat;

5. Hvad er det for et vidunder, jeg sd udenfor Dellings dor?; to

livlose, uden ånde, som kogte sårløg (sværd) ; kong osv. [Blæsebælge.]

6. Hvad er det for et vidunder, jeg så udenfor Dellings dor? ; det

har 8 ben og 4 ojne og bærer knæene hojere oppe end bugen; kong osv.

[Edderkop.]

7. Hvad er det for et vidunder, jeg så udenfor Dellings dor?; sit

hoved vender det mod helsvej, men fødderne op i mod solen; kong osv.

[Løg.]

8. Hvad er det for et vidunder, jeg så udenfor Dellings dor? —
hårdere end horn, sortere end ravn, mere lige end spydskaft, hvidere end

æghinde; kong osv. [Obsidian, i solskin.]

9. Brude med blegt (hvidt) hår, to tærner, bar øl til kamret; det

var ikke behandlet med hånden eller banket med hamren; dog var han
udenfor øerne knejsende, som gjorde det; kong osv. [Hunsvaner, på vej

til reden for at lægge æg.]

16
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po var fyr eyjar litan

gr&igr sås gerSi.

Heibrekr osv.

10. Hverjar ro rygjar

å reginfjalli,

elr vio kvan kona,

mog vi5 meyju

mær of getr,

eigut pær var&ir vera.

HeiSrekr osv.

11. Fara sak

foldar moldbua,

å sat når å nåi,

blindr reio blindum

brimleiQar til,

jor var andar vanr.

Heiorekr osv.

12. Hverir ro pegnar,

er ri5a pingi at

såttir allir saman,

ly5a sina

senda lynd yfir

at byggva bolstaoi.

Heibrekr osv.

13. Hverjar ro snotir,

er of sinn drottin

våpnlausan vega.

enar jarpari

hlifa of alla daga,

en enar fegri fara.

Heiorekr osv.

14. Hverr er enn eini.

er søfr i gsgriia,

af grjoti einu gørr,

fpSur né m65ur

åat enn fårgjarni;

par mim hann aldr ala.

Heiorekr osv.

10. Hvilke er de kvinder i hojen fjæhl — den ene avler med den

anden; en son med møen møen avler, og de kvinder har ingen mand :

kong osv. [Angelikaer.]

11. Jeg så en jordens muldbo (orm) fare afsted; død sad på en

død, blind red på en blind til brændingens vej (søen), hesten selv var

livløs. [Død orm på en død hest på en drivende isflage.]

12. Hvem er de mænd, som rider til tinge alle vel forligte; deres

mænd sender de udover lande for at bebo bolsteder. [Itrek og Andad,

et brætspil]

13. Hvilke er de kvinder, der kæmper omkring deres våbenløse drot;

de mere brune værger alle dage, men de lysere farer frem (til angreb).

[Et slags brætspil.]

14. Hvem er den ene, der sover i askehoben(P), gjort af ste)i alene;
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15. Hverr er enn niikli,

er li5r mold yfir,

svelgr hann votn ok vio.

glygg lian n oask.

en guma eigi

ok yrkir å sol til saka.

Hei5rekr osv.

16. Hvat 's JDat dyra.

er drepr fé manna,

ok er jårni kringt utan,

horn hefr åtta,

en homo ekki,

ok fylgja p\i margir mjpk.

HeiSrekr osv.

17. Hvat 's pa.1 dyra,

er Donum hlifir,

berr biobugt bak

en bergr firum,

geirum mætir,

gefr lif sumuni,

leggr vi5 lofa

lik sitt guma.

Heibrekr osv.

18. Hverjar ro leikur,

er liba lpnd yfir

at forvitni fpSur,

hvitan skjold

^>ær of håvetr bera

en svartan of sumar.

Heibrekr osv.

19. Hverjar ro snotir.

er ganga syrgjandi

at forvitni fp5ur,

mprgum mpnnum
hafa at meini oroit,

fader eller moder har ej den ondskabsfulde; dér vil han leve sit liv.

[Ild på arnen, tændt ved flint.]

15. Hvem er den vældige, der glider over jorden, den sluger vande

og skov; vind den frygter, men ej mennesker, og solen drister den sig til

at forulæmpe- [Tåge.]

16. Hvad er det for et dyr, der dræber mænds kvæg og er udvendig

omgivet af jærn; det har 8 horn (hjdrner), men intet hoved, og det led-

sages af mange- [Hunbjornen i et brætspil.]

17. Hvad er det for et dyr, der beskytter Danerne, det bærer blodig

ryg men bjærger mænd, møder spyd, giver somme liv, lægger sin krop

ind til mandens flade hånd. [Skjoldet./

18. Hvilke er de legesøstre, der glider over lande ifølge deres faders

ønske, et hvidt skjold bærer de om vinteren, men et sort om sommeren.
[Ryper.]

19. Hvilke er de kvinder, der går sørgende ifølge deres faders ønske

10*
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vi5 jjat munu aldr ala.

Heiorekr osv.

20. Hverjar ro meyjar,

er ganga margar samau

at forvitni fobur,

hadda bleika

hafa enar hvitfpldnu

ok eigut fiæv varbir vera.

Heibrekr osv.

21. Hverjar ro ekkjur,

er ganga allar sanian

at forvitni foour,

sjaldan blibar

eru vib seggja lio.

ok eigu i vindi vaka.

Heibrekr osv.

22. Næsta var forbuin

nøsgås vaxin

barngjorn sus bar

biitimbr saman,

hlif'bu henni

halms bitskålmir,

|)6 lå drvkkjar

drynhraun ylir.

Heibrekr osv.

23. Hverr er enn mikli,

er mørgu ræbr

ok horfir til heljar hålfr,

oldum bergr,

en vio jor5 sakask.

ef hefr sér vel traustau

vin.

Heibrekr osv.

24. Hverjar ro brubir,

er ganga i brimskerjum

ok eigu ept firbi for,

harban beo

mangen en mand har de været til mén, og dermed vil de tilbringe deres

liv. [Bølger]

20. Hvilke er de møer, der færdes mange sammen ifølge deres faders

ønske, blegt hår har de hvidbedækkede, og de kvinder har ingen mand.
[Bølger.]

21. Hvilke er de kvinder, der alle færdes sammen ifølge deres faders

ønske, de er sjælden blide mod mændenes skare og skal våge i vinden.

[Bølger/

22. Fuldt voksen var fordums den næsegås, som barnlysten bragte

botømmer sammen; halmens bidsværd (tænderne) beskyttede hende, der-

over lå dog drikkens larmende stenur. [En and, byggende rede i gabet

af et oksehoved.]

23. Hvem er den vældige, som råder for meget og vender halv imod

hel; den bjærger mænd, men ypper strid med jorden. Itvis den har sig

en fuldtro ven. IAnker med stærkt tov.]
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hafa enar hvitfpldnu

ok leika i logni fått.

Hei&rekr osv.

25. Sak å sumri

solbjorgum i

ver&ung vaka

vilgi teita.

drukku jarlar

9I pegjandi.

en æpanda

piker of stoo.

Hei&rekr osv.

26. Hvat 's bat undra,

er uti sak

fyr Dellings durum

;

tiu hefr tungur,

tuttugu augu,

fjora tøgu fota,

frainm li&r su vættr.

HeiSrekr osv.

27. Fjorir hanga,

fjorir ganga,

tveir veg visa,

tveir hundum var&a,

einn eptir drallar

ok jafnan heldr saurugr.

Hei&rekr osv.

28. Satk å segli,

sak dauoa menn
blo&ugt hold bera

i bork vi&ar.

Hei&rekr osv.

29. Hverir ro beir tveir,

er tiu hafa fætr,

24. Hvilke er de kvinder, der går blandt brændingsskcer og hvis vej

fører over fjorden; et hårdt leje har de hvidbedækkede og leger kun lidt

i vindstille. [Bølger.]

25. Jeg så i sommer ved solbjærgstid en (hird)skare våge ikke særlig

munter, jarlerne drak tiende øl, men ølkarret stod og skreg. [So med pat-

tende gris«]

26. Hvad er det for et vidunder, som jeg så udenfor Dellings dor

;

det har 10 tunger og 20 ojne. 40 ben, frem glider (langsomt) det væsen.

[En so drægtig med 9 grise]

27. Fire hænger, fire går, to viser vej, to værger mod hunde, en drat-

ter bagefter og er i reglen temlig smudsig. ]Ko.]

28. Jeg sad på et sejl (0: en væg), jeg så „døde mænd" bære „blo-

digt kød" i „træets bark" [han så en falk flyve med en edderfugl i

kløerne.]

29. Hvem er de to, der har 10 ben, 3 ojne og én hale. [Odin på
Sleipne.J
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augu brjii ef ert hverjum konungi

ok einn hala. vitrari,

Heiorekr osv. hvat mælti OSinn

i eyra Baldri,

[30. Seg5u bat bå åor hann væri å bål hafor].

II

(Vers af Heidreks gåder, der kun findes

i Hauksbok.)

31. Hverr byggir håfjoll, 33. [Hvat 's bat undra,

hverr fellr i djupa dali, er uti sak

hverr andalauss lifir, fyr Dellings durum].

hverr æva begir. svartan golt

Heiorekr osv. sak i sauri vaoa

ok reis eigi burst å baki.

32. Hvat 's bat undra. Heiorekr osv.

er uti såk

fyr Dellings durum; 34. Hvat 's bat undra

hvitir fljugendr er uti såk

hellu ljosta fyr Dellings durum

;

en svartir i sand grafask. ofarliga flygr,

/"30. L. 1—2 er næppe vers. Sig det da, hvis du er visere end alle

andre konger, hvad sagde Odin i Balders øre, for han blev lagt på bål.]

31. Hvem bygger hoje fjælde, hvem falder i dybe dale, hvem lever

uden ånde, hvem tier aldrig. [Ravn, dugg, fisk, randfald]

32. Hvad er det for et vidunder, som jeg så udenfor Dellings dår?

hvide flyvere slår mod klippen, men sorte graves ned i sandet. [Hagl.

regn.]

33. [Hvad er det for et vidunder, som jeg så udenfor Dellings dor] ?

en sort galt så jeg vade i smuds; der rejste sig ikke en børste på dens

ryg. [Skarnbasse.]

34. Hvad er det for et vidunder, som jeg så udenfor Dellings dor?

det flyver oventil (hojt) [resten forvansket og uforstålig. Pil.].
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„armlod gellr

harSar eru hillm".

Heibrekr osv.

drap hlaun und kvi5,

or skal draga,

ok „giopta" at g65a stund.

35. Hvat 's pat undra

er uti sak

fyr Dellings durum;

ly<3um lysir,

en løgr gleypir,

ok keppask of pat vargar

å-valt.

Hei5rekr osv.

36. Hest sak standa,

er hyddi merr,

du5i dyndil,

37. Meyjar sak

moldu likar.

våru peim at beojuni bjorg,

svartar ok såmar

i solvi&ri,

en pess legri er færa of sér.

[38. Undr ok argskap

ok alla bleybi,

engi vissi pau pin orb

utan pu einn

ill vættr ok orm].

1. Ek så fljuga

fugla marga

:

aldrtjon Ellu,

Andre g"åder.

eggdauoa menn,

ben bildskorna,

buolung Dana,

35. Hvad er det for et vidunder, som jeg så udenfor Dellings dor?

det lyser for mænd, men sluges af vand, og stadig kappes ulve om at n<~>

det. [Solen.]

36. Jeg så en hest stå. en hoppe slog den. den rystede lemmet, slog

arsballen under bugen; ud af skal der trækkes og .... (uforstål.) en

god stund- [En væv.]

37. Jeg så nogle mør, der lignede muld, de havde stene til leje, sorte

og morke var de i solskin, men desto fagrere, jo mindre man kan se.

[Gløder på amen.]

[B8 (jfr. 30). Under og argelist og al blødagtighed — ingen kender de

dine ord uden du alene, onde og elendige vætte.]

1. Jeg så mange fugle flyve: Ellas dod [biodorn = om], ægdræbte
mænd [val = val 'falk'], sår skåret med åreladningsjærn [a'fii = ;e9i "edder-
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pjonostumey,

punga båru.

2. Enn sak fljuga

y5ru sinni:

skorinn linskauta

ok skip Pråins,

jårn or afli,

utleidda sål,

konu kJQtnefnda

fyr kvio neSan.

3. På såk fljuga

pri5ja sinni:

silki sauniat

ok sænska menu.

Gunnlaugs bana

ok goba brenni,

kii kollotta,

ok kvislatré,

gnup gildligan.

Get hvat peir heita.

Runedigt.

Norsk; 13. årh.

f (fé) uældr frænda roge,

fæbest ulfr i skoge.

[\ (ur) er af illu jarne,

oft læypr ræinn å hjarne.

fugl'], Baners konge [en skjoldung = skjpldung, et fuglenavn i SnE],

tjænestekvinde [toerne], tung bølge [dufu = dufu 'due'].

2. Endvidere så jeg flyve for anden gang: en skåren (flænget?) toj-

firkant [i gamle tider, f. eks. i AM 738, forklaret som ,ja5ra-kårn] og Tråins

skib [det hed Gammr = grib], jærn ud af essen [usikkert ; i 738 forklaret

som ^eistikofa], udledet sjæl [<?ud = pnd 'and'], en kone 'kødnævnet' under

bugen [gås = gås 'gås'].

3. Så så jeg flyve for tredje gang: et syt silke [skal være tjald = tjald

'hæmatopus'

]

', og svenske mænd [Helsingja = helsingja 'gås'], Gunn-

løgs bane [Hrafn = brafn 'ravn'] og guders brænder [Må = må 'måge'], en

ko uden horn [Rjupu (som egennavn) = ijupu 'rype'], og grenet træ [siilu

= sulu 'en sule'], en omfangsrig tinde [miili = miili o: tyrOilmuIi?]. Gæt,

hvad de hedder.

Næppe versificeret gåde er de to linjer, der findes SnE II, 633.

[R.J 1—2. (f) Fæ volder frænders strid; ulven fødes i skoven.

3—4. (f\) „Ur" — slagger — kommer af dårligt jærn: ofte lober

renen over snemarkerne.
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12

16

t> (purs) vældr kuenna kuillu,

kåtr uær5r får af illu.

i (oss) er flestra færba

for, en skal pr er suær5a.

R. (ræi&) kvæ5a rossom uæsta,

Reghinn slo suærSet

bæsta.

Y (kaun) er bæygja barna,

bol gørvir mani) fplvan.

* (hagall) er kaldastr korna,

Kristr skop hæimenn

forna.

y (nauo) gørir næppa koste,

næktan kælr i froste.

I (is) kollum bru bræioa,

blindan parf at læi5a.

-I (år) er gumna g65e,

get ek at 9rr var Fr65e. 20

i (sol) er landa ljome,

luti ek helgum dorne.

1 (Tyr) er æinendr åsa,

oft uæror smior at blåsa. 21

fc (bjarkan) er laufgrænstr

lima,

Loki bar flær5ar tima.

Y (ma5r) er moldar auki,

mykil er græip å hauki. 28

r (lggr) er, er fællr or fjalle,

foss, en gull ero nosser.

A (yr) er vetrgrænstr vi9a,

uant er par er brennr 32

at suiba.

5—6. (t>) Turs volder kvinders sygdom; få bliver muntre af mod-

gang.

7—8. (j|) Os (munding) er de fleste rejsendes vej; men skeden er

sværdets.

9—10. (KJ Ridt siger man er værst for hestene; Begin smedede det

bedste sværd-

11—12. (K) Kaun (Bylder) er boms vækstforringende plage; ulykken

gbr mennesket blegt.

13— 14. (3)0 Hagl er det koldeste af kornarter ; Kristus skabte den

gamle verden.

15—16. (\.) Nød gor ens vilkår trange; den nøgne skamfryser i

frosten.

17—18. (|) Isen kalder vi en bred bro; den blinde behøver at ledes.

19—20. (4) Åring er menneskenes lykke; jeg antager, at Frode

var gavmild.

21—22. (£) Solen er landenes lys; jeg falder på knæ for relikvierne.

23-24. (1 ) Ty er den blandt aserne enhændede; ofte må smeden blæse.

25—26. {%) Birk er det løvgronneste blandt trær; Loke var heldig

i sin falskhed(s gærninger).

27—28. (Y) Mennesket er muldens forøgning ; høgens klo er stor(vid).

29—30. (M Fos er det vand, der falder ned af bjærget, men guld

(klenodier, el. legetojsstykker?) er kostbarheder.

31—32. (y|J Takstræet er det vintergrønneste træ: hvor det brænder,

plejer man at føle svie.
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E. Vers af Fornaldarsagaer.

1. Af Hrolfs saga kraka.

1 (Signy). Qll er orbin

ætt Skjpldunga,

lofbungs Lundar,

at limum einum;

bræbr sak mina

å berum sitja.

en Sefils rekka

å soblubum.

2 (Vglva). Tveir eru inni,

truik livårugum,

beirs vib elda

itrir sitja.

3 (samme). Peirs i Vitilsey

våru lengi

ok hétu bar

hunda hofnum.

[Hoppr ok Ho].

4 (samme). Sék hvar sifja

synir Hålfdanar,

Hroarr ok Helgi,

heilir båoir;

peir munu Froba

fjprvi næma.

5 (samme) Qtul [Hvoss?]

eru augu

Hams ok Hrana;

eru pblingar

undra djarfir.

6 (Reginn). Reginn er uti,

rekkar Hålfdanar,

snæfir andskotar,

segib bat Froba;

Varr slo nagla,

Varr hofbabi,

1. Skjoldungernes, Lunds-kongens, hele slægt, er bleven til grene alene

(afhuggede grene) ; mine brødre så jeg sidde på de bare heste, men Sefils

mænd på sadlede heste.

2. Der er to herinde, jeg tror ingen af dem, de fortræffelige, som
sidder ved ilden.

3. De som var længe på Vivilsø og havde dér hundenavne [Hop
og Ho].

4. Jeg ser, hvor Halvdans sonner sidder, Hroar og Helge, hægge
hele; de vil berøve Frode livet.

5. Hvasse er Hams og Hranes ojne; ædlingerne er mærkelig djærve.

6. Reginn (Hegn — ved et ordspil) er ude. Halvdans mænd. raske
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en varr vorum

varnagla slo.

7 (Elg-Frodi). Grenjar

skålni,

gengr or slibrum,

minnisk hond

hildar verka.

8 (Porir). En ek læt vi5s

å vegi pbrum

øxi mina

jafnt hljoo bera.

9 (Adils). Dalr er i hnakka,

or hofSi auga,

grr er i enni,

hogg å hendi tvau.

2. Af Ragnarssaga lodbrokar.

!.

(Ragnarr). Hætt hefk

leyfbu liti,

litfpgr kona, vetra

våk at foldar fiski

Hmtån gamall, minu;

hafa skalk, bol nema biti,

bråbrakinn mér dauoa,

heibarlax til hjarta

hringleginn, vel, smygra.

fjender, meld det til Frode; Var (Forsigtig) slog en nagle, Var satte

hovedet derpå, men Var slog en nar-nagle til Var. (At slå en varnagle =
at tage sine forsigtighedsregler, kauteler.)

7. Sværdet brøler, og går tid af skeden; hånden mindes krigens

gærninger.

8. Men jeg lader vidt omkring på andre veje min økse bære (give)

den samme lyd.

9. Der er en fordybning i nakken, ojet sprængt ud af hovedet; et

arr er der i panden, og to hug på hånden.

[R.J I. Hefk hætt leyf5u lifi minu, litfpgr kona; våk fimtån vetra gam-
all at foldar fiski; hafa skalk vel dauSa bråorakinn mér; hringleginn heioar

lax smygra til hjarta, nema hol biti = Jeg har vovet mit lovpriste liv, lød-

fagre kvinde; jeg har 15 år gammel angrebet ormen; jeg skal tappert

bære døden, om end den bliver mig pludselig (uvæntet) beskåren; den
bugtede slange smyger mig ikke til hjærtet, medmindre en ulykke ram-
mer mig.

II. 1. Jeg tor ikke bryde befalingen, da du Ragnar bød mig at gå
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II.

1 (Krdka). Porik eigi bob

brjota,

er båouo mik ganga,

né ræsis kvøb rjiifa,

Ragnarr vib bik stefnu;

mangi er mér i sinni,

mitt er bert hgrund eigi,

fylgi hefi ek fullgott,

ferk ein saman. minu

2 (Ragnarr). Myndi vist, ef

væri

vprbr fræninga jarbar

mætri mildri snotu,

å mér taka hondum.

3 (Krdka). Vammlausa skalt

visi,

ef vilt grioum byrma,

heim hofum hilmi sottan.

lieban mik tara låta.

4 (Ragnarr). Viltu henna

biggja,

er tora hjortr åtti.

serk vib silfr of merkban;

sama allvel bér klæoi;

loru hennar hvitar

hendr of bessar gorvar,

su var bublungi bragna

blibum bekk til dauba.

5 (Krdka). Porik eigi bann

biggja,

er Pora hjgrtr åtti,

serk vib silfr of merkban,

sama ælig mér klæbi;

bvi em ek Kråka kollu5

i kolsvørtum v^bum,

til stævne med dig, eller at nægte fyrstens pålæg; der er ingen menne-
ske i mit følge, mit legeme er ikke nøgent; jeg har et fuldgodt følge og

(dog) er jeg alene.

2. Dersom manden (jeg) var mere vurderet (afholdt) af den milde

kvinde, vilde hun tilvisse lægge sine arme om mig.

3. Fyrste, du skal lade mig drage herfra

— uden vanære, hvis du vil overholde lejdet.

jeg har besøgt fyrsten

4. Vil du modtage denne med sølv indvævede særk, som Tora hjort

besad; den klædning sommer sig godt for dig; hendes hvide hænder

strøg over denne dragt; hun var til sin død elsket af den blide fyrste

(mig).

5. Ikke tor jeg modtage den med sølv indvævede særk, som Tora

hjort har ejet; dårlige klæder sommer sig for mig; derfor kaldes jeg

Krage i kulsorte klæder, fordi jeg har måttet gå over klipper og sten og

drive geder langs stranden.
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at ek hef grjot of gengit

ok geitr me5 sæ réknar.

(né sitt spari sveinar

sver5) manns-bani veroa.

6 (samme) Priar vit skulum

pessar,

ok po saman, byggja

hvårt sér nætr i hollu,

å5r heilug goo biotim;

|)å munut mein å rainum

niegi til løng of verba,

heldr ert bråSr at byrja

l^ann, er bein hefr engi.

III.

(Bjprn). Upp hrundum vér

opi,

or bitu meir en Jaeira

(satt munk til JDess segja)

sverft, i Gnipafirbi;

knåtti hverr at hildi

fyr Hvitabæ utan

IV.

1 (Ragnarr). SigurSr mun
sveinn of heitinn,

så mun orrostur heyja,

mjok likr vera m65ur
ok mpgr fpour kallabr;

så mun 05ins ættar

yfirbåtr vera heitinn,

j^eim er ormr i auga,

er annan lætr svelta.

2 (samme). Bryn hildar lizk

brognum
brunstein hafa frånan

dottur møgr enn dyri

ok dyggligast hjarta,

sjå berr alla yta

undleygs bo5i magni

6. Disse 3 nætter skal vi bo i hallen hver for sig. og dog sammen,
for vi ofrer til de hellige guder; da vil der ikke være for langvarigt mén
ved min son; du er for ivrig efter at avle ham, som ingen (ben) knok-

ler får.

III. Vi opløftede krigsråb i Gnipafjorden; vore sværd bed bedre end

hines (fjendens); herom vil jeg sige, hvad der er sandt; enhver blev en

mands bane i kampen udenfor Hvideby; svendene bor (heller) ikke spare

deres sværd.

IV. 1. Drengen vil blive kaldt Sigurd; han vil holde kampe, blive sin

moder lig og kaldes sin faders son; han, af Odins slægt, vil blive kaldt

(andres) overmand, som lader en anden dø; i hans ojne ligger en orm.

2. Brynhilds herlige datterson synes mændene at have et skarpt oje

og det modigste hjærte; den tidlig udviklede kriger. Budles efterkommer.

som hader (vrager) den røde ring, vil overgå alle mænd i kraft.
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Bubla ni5r, er baugi,

bråbgorr, hatar raubum.

ok geirtré i gognum.

gorr, låtio mik standa.

3 (samme). Svå eru engum
sveini,

nema Sigurbi einum,

i briinsteinum brunir

barbhjarls taumar lagbir;

sja hefr dagryrir dyja,

dælt er hann af bvi kenna,

hvass i hvarma tiini

liring myrkvibar fengit.

1 (Eirikr). Vilkat bob fyr

brobur

né baugum mey kaupa

(Eystein kveba orbinn

Agnars bana) heyra;

grætr eigi mik mobir,

munk øfstr of val deyja,

2 (samme). Munat eins

konungs efni.

svåt ek vita dæmi,

å dyrra beb deyja

til dagverbar hrafni;

mun blobi på bråbir

ok brått yfir gjalla

bræbra beggja slita

blår, bott illa launi.

3 (samme). Pau berib orb

et øfra

nu ro austrfarar libnar,

at mær hafi mina

mjo, Aslaugu, bauga,

bå mun mest af mobi,

er mik spyrja dauban,

min stjupmobir mildum

m9gum sinum til segja.

3. Således er der ikke brune snoge lagte i nogen drengs ojne, und-

tagen Sigurds alene; denne raske svend har fåt en orm i ojet; det er let

at kende ham af det.

V. 1. Jeg vil ikke høre tilbud for min broder eller købe møen for

ringe; man siger, at Østen er bleven Agnars bane: ingen moder begræder

mig; jeg vil være rede til at dø som den sidste over valen, og I lader

spydet stå igennem mig.

2. Et kongsæmne vil ikke dø pu et herligere leje til davre for ravnen,

såvidt jeg ved eksempler på; — mun \>k blår slita brå5ir beggja bræOra ok

gjalla brått yfir blooi, bott illa launi =; da vil den sorte (ravnen) rive i

bægge brødrene so)n bytte og gjalde hurtig over deres blod. skont det er

dårlig gengæld.

3. Bring det budskab gennem det øvre (land) til Asløg, at den smækre
kvinde skal have mine ringe: nu er det forbi med østerledstogene ; da vil
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4 (samme). Hlakkar mår of

høfoi

liér niinu nu såra,

krefr unda valr augna

osynju hér minna;

veizt, ef hrafn or hgfoi

høggr brunsteina mina.

1 au nar unnvals yti

illa marga fylli.

5 (Åslaug). Hvat segiS ér

or y&ru,

eru Sviar i landi,

e5a elligar uti,

alinys konungs spjalli?

fregit hefk hitt at foru,

en fremr vitum eigi,

ok hildingar hQfbu

hlunnroo, Danir sunnan.

6 (lidsmadr). Pér segjum

vér, pinum.

(t>at er nauo) kona. dauoa,

i 11 eru einkar-manni

orlpg, sonu Peru;

pung spjoll vitum pnnur

eigi nyjari en pessi.

nu hefk framm komit

fréttum.

tlaug yrn of nå dauftan.

7 (Åslaug). Kaga létu mik

minir

måvangs synir longum;

ér eru5 heim ok heiman

husgangs meSalfærir;

R^gnvaldr tok at rj65a

r^nd i gumna bl65i,

min stemoder med den dybeste sorg, når man erfarer min død, mælde
det til sine milde sonner.

4. Bavnen skriger nu her over mit hoved; uden grund (ret) kræver

ravnen her mine ojne; vid, at dersom ravnen hugger ojnene ud af mit

hoved, lonner den søfareren (mig) ilde mangen en mættelse.

5. Hvad af meget nyt fortæller I, kongs-mand, fra eders land?, er

Svearne i landet eller også ude (i leding)?; det har jeg hørt, — men
videre ved jeg ikke — , at Danerne kom sydfra, og at fyrsterne fik en

'rullestoks rødning'.

6. Dig mælder vi, kvinde, at Toras sonner er døde — det er nød
— ; skæbnen er ond mod din ægtemand; vi kender ingen nyere tunge

tidender end denne; en dm floj over det døde lig; nn har jeg bragt

tidenden,

7. Mine sonner lod mig jævnlig kikke ud til havet; I er knap istand

til at gå hjem og hjemmefra mellem huse (fra det ene til det andet) ; den

kampdjærve Ragnvald rødfarvede skjoldet i mændenes blod; lian kom,

yngst af mine sonner, til Odin-
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hann kom yngstr til Ooins,

ogndjarfr, sona niinna.

8 (samme). Eigi myndi

yovar

ohefnt vera bræSra

eitt misseri eptir,

ef ér dæi5 fyrri;

litt hirSik pvi leyna,

ef lif hafa knætti

Eirikr sitt ok Agnarr,

obornir mér nibjar.

9 (Sigurdr). Pat, skal

priggja nåtta.

ef pik tregar mobir,

leib eigum vér langa,

leibangr buinn verba:

skal Uppsplum eigi,

pott ofafé bjobi,

ef oss duga eggjar.

Eysteinn konungr raba.

10 (Bjprn). Duga mun hugr

ok hjarta

i liauksnoru brjosti,

|)6tt mibr of pat niæli,

manni innan rifja;

eigi er oss i augum
ormr né frånir snåkar,

bræbr glpddu mik niinir,

niank stjiipsonu pina.

1

1

(Hvitserkr). Hyggjum at,

åbr heitim

at hefnt megi verba,

låtum ymsa illu,

Agnars bana, fagna;

skjotum huf å hrannir,

hygguni is fyr barSi;

sjåm å hitt, hvé snekkjur

snemst vér fåim bi'inar.

12 (Ivarr). Hafi5 ofrhuga

ærinn

8. Ikke vilde I brødre ligge uhævnede et eneste halvår efter (eders

død), hvis I var døde først; — det lægger jeg lidet skjul på —
, hvis Erik

og Agnar, sonner ikke fødte af mig (stesonner), var i live.

9. Hvis det gor dig ængstelig moder, skal inden tre nætters forlob

en leding være bragt i stand; vi har en lang vej. Kong Østen skal ikke

(mere) råde for Upsala, selv om han tilbyder os en umådelig sum penge,

hvis sværdsæggene ikke svigter.

10. Modet og hjærtet vil vise sig bravt i det høgeraske brust inden

for en mands ribben, selv om han taler mindre derom; i vore ojne er der

ikke orm eller spillende snoge; mine brødre glædede mig: jeg husker

dine stesonner.

11. Lad os overveje, for vi lover at hævnen skal ramme Agnars
bane; vi vil lade andre til afveksling glæde sig ved (o: blive genstand

for) det onde; hid os skyde skibet ud pu bølgen, og hugge isen foran

stævnet; lad os se på, hvorledes vi hurtigst kan få vore snekker færdige



VERS AF RAGNARSS. 257

ok åræSi bæ5i;

pess myndi på purfa,

at prå mikit fylg&i;

beta mim mik fyr bragna

beinlausan framm verba,

po gatk hønd til hefnda,

at hvåriga nytak.

VI.

1 (Bagnarr). Spari mangi

rpf Rinar

ef rpskva vill hermenn,

verr samir horskum hilmi

hringa fjol5 en drengja;

ilt er i borghli5 baugi

brandraubum framm standa;

allmarga veitk jofra,

pås au5r lifir, dauba.

2 (samme). Hvat er pats

baugs or bJQrgum

brjotr heyrir nu pjota,

at myni mundeids meibir

mårs svinnr ofni hafna?

po skal peira råba,

porn-Bil, ef go5 vilja,

ægir alnar leygjar

okviftandi bi5a.

3 (Åslaug). fér annk serk

enn si5a

ok saumaSan hvergi

vi5 heilan hug ofnu

or hårsima grånu

;

mim eigi ben blæba

né bita pik eggjar

i heilagri hjupu;

var hon goSum signub.

VII.

i (Ragnarr). Orrostur hefk

åttar,

12. I har overflod af mod og dristighed; det vilde da også behøves,

at megen udholdenhed fulgte med; man vil blive nødt til at bære mig,

benløs som jeg er, frem foran mændene; dog fik jeg en hånd til hævn,

uagtet jeg ingen af mine kan bruge.

VI. 1. Ingen skulde spare på guld, hvis han ønsker raske krigere;

ringenes mængde sommer sig mindre for en klog fyrste end mænds talrig-

hed; det er liden nytte til at stille sig med en ildrød ring i borgens led;

jeg kender mange fyrster som døde, medens rigdommen lever.

2. Hvad er det den gavmilde fyrste (jeg) nu hører tude fra klipperne,

at den kloge mand (jeg) vil vrage drageskibe? ; dog skal den gavmilde

mand (jeg) uden angst opleve (udføre) den plan, kvinde, hvis guderne

vil det.

3. Dig under jeg af mit ganske hjærte den side, intetsteds sammen-
syte særk af de grå hårtråde; sår vil dig ikke bløde, sværd ikke bide

dig, (når du er) i den hellige kappe; den blev viet til guderne.

17
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JDærs ågætar JDottu,

gerftak morgum monnum
mein, timm tøgu ok eina

eigi hugoak onna

at aldrlagi minu;

veror mjok mprgu sinni.

jjats minst varir sjålfan.

hoss of borgir pessar.

læzk heill muiiii af hungri,

heibar valr, of deyja;

hann fari subr of sanda

ok sé, hvar vér létuni

(J3ar tær dau5s manns) dreyra

(dggg) or skylihoggum.

2 (Ragnarr). Gnyoja mundu
grisir

ef galtar hag vissi;

mér er goinn at grandi,

grafa inn ronum sinum;

ok har&liga hroknir

hafa mik sogit ormar;

nu munk når af bragoi

ok nær dyrum deyja.

2 (samme). Pat var fyrst, er

forum,

(Freys leika tokk heyja).

Jjars andviga pttum

Qld, i Romaveldi

;

{Dar létk of grpn gråna,

gall Qrn of valfalli,

at mannskæbu morbi

mitt sverb dregit veroa.

VIII.

1 (Bjprn). Hér flygr hverjan

morgin

IX.

1 (Aslaug). Sonr bei5 einn,

sås attak,

VII. 1. 51 kampe, som ansås for berømmelige, har jeg haft; jeg

voldte mange mænd mén; ikke trode jeg, at orme vilde volde min død;

det sker meget ofte, hvad én selv mindst vænter.

2. Grynte vilde grisene, hvis de kendte galtens kår; ormen er mig
til fordærv; de graver sig ind med deres snabler; og de bugtede orme
har suget mig kraftig; nu vil jeg straks være Ug og dø blandt dyrene (?).

VIII. 1. Den morke ravn flyver her hver morgen over disse borge; hel

siger den, den vil dø af sult; den skulde drage syd på over sandene og

se, hvor vi lod blod flyde ud af huggene; dér kan man (den) få død
mands dugg (blod).

2. Det var det første, at vi drog til Romernes rige, hvor vi kæmpede
med folk; jeg begyndte at holde kampe; dér lod jeg mit sværd blive

draget over mænds grå skæg i et blodigt slag ; ornen skreg over de

faldne ligdynger.
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i austrvegi dauba,

Hvitserkr var så heitinn,

hvergi gjarn at flyja;

hitnaSi hann af hofSum

hoggvins vals at romu;

kaus pann bana pengill

prottar-snjallr, åor felli.

2 (Aslaug). Hof5um létu of

hrundit

hundmorgum gram undir,

at feigum bor folka

fingi eldr yfir syngja;

hvat skyli be5 enn betra

bpftheggr und sik leggja;

olli, deyr vio orostir

allvaldr. jpfurr falli.

X.

1 (lidsmadr 1). Seg frå

pegnskøpum pinum,

pik råbumk ek spyrja,

hvar såttu hrafn å hrislu

hrolla dreyra fulian;

optarr pått at <?oru

i Qndugi fundinn,

en dreyrug hræ dræpir

i dal fyr valfugla.

2 (lidsm. 3). Pegi heiindregi

heitinn,

hvat er pik vesallåtan,

hefr aldrigi unnit

er ek mega protna;

fæddir sverbs né solar

sækitik at leiki,

gafta hålu hesti

(hvat rækir pu?) drykkju

3 (lidsm. 1). Hafs létum ver

hesta

TX. i. Én son, jeg havde, led døden i Østerleden; han blev kaldt

Hvidsærk, aldrig villig til at fly; han blev brændt i kampen red den

huggede vals hoveder: den kraftige fyrste valgte sig den død, for han lod

sit liv.

2. De lod opdynge en mængde horeder under fyrsten, så at ilden

skulde knitre over den dødsdomte kriger; hvilket bedre leje kunde en

kriger lægge under sig; fyrsten (i Garderige) voldte hans fald ; ætlingen

dør og erhværver sig udmærket ry.

X. 1. Fortæl om dine bedrifter — dig vil jeg sporge — , hvor har

du set en blodmættet ravn skutte sig på grenen?; oftere har du nok, truf-

fen på den hojere bænk, kikket efter noget andet, end at du skulde slå

blodige folk ihjæl i dalen for ravnene.

2. Ti stille du, der kaldes en hjemmefødning ; hvad er der med dig,

der lader så usselt; du har aldrig udført det, hvorfor jeg må give tabt

(hvorved jeg ikke kan måle mig med dig); ikke har du fødet ulven i

17*
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lilyr stinn å briin renna,

meban ;i bjartar brynjur

blobi dreif of sibur:

ylgr gein (arnar) monnum
(eyddisk gråbr) of svira,

harbmeldr gåtuno heiban

hvebnu, blobi robna.

i pndvegi bræta,

lival okkarr hefr unnit

livabarr framarr obrum

;

bu stott, bars bar båra

branda hjort at sundi,

en ek sat. bars rå reiddi

rauban stafb til hafnar.

4 (lidsm. 2). Alis engi sak

ybvarn,

pars upp lokinn fundum

Heilavåg fyr hvitum

hesti måva rastar,

ok „vib lasi lubrar"

fyr landi vér unbum,

„hallar rika mollu

hrafns" fyr raubum stafni.

5 (lidsm. 1). Samira okkr of

gldrum

6 (lidsm. 2). Fylgbum Birni

båbir

at branda gny hverjum,

våru reyndir rekkar,

en Ragnari stundum;

vark bars bragnar borbusk

å Bolgaralandi,

bvi berk sår å sibu;

sitt innarr meirr, granni.

XI.

1 (Irémadr). Vat var fyr

lpngu,

sværdets leg (kampen)

,

dig om ?

ikke har du givet ulven drik; hvad bryder du

3. Vi lod skibenes stærke bove løbe ud på havet, idet blodet stram-

mede ned over de skinnende brynjer på vore sider; ulvinden gabed over

mændenes blodige halse: ornen blev mættet; vi vandt os guld.

4. Slet ingen af eder så jeg, hvor vi fandt Helevåg lukket op for det

hvide skib; og ... . (nogle ord uforstål) vi opholdt os ved landets kyst

i ro, foran den røde stavn.

5. Bet sommer sig ikke for os her i hojsædesbænken at strides om,

hvad hver af os to har udført dygtigere end den anden : du stod, hvor

bølgen førte skibet over havet; men jeg sad, hvor sejlet førte den røde

stavn til havnen.

6. Vi fulgte Bjorn bægge to i hver en kamp og stundom Ragnar •

mændene blev prøvede; jeg var, hvor mændene kæmpede i Bulgarernes

land; derfor fik jeg sår på siden; flyt dig lidt længere indad, nabo.
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er i lei5 megir

heldr hundmargir

Hæklings foru,

framm of salta

sl65 birtinga,

Jaå varSk JDessa

jporps råSandi.

2 (trémadr). Pvit settu mik

sverSmerolingar

suor hjå salti

synir Lo5brokar;

\pk vark blotinn

til bana monnum
i Såmseyju

sunnanverori.

3 (samme). Par båou

standa,

meSan strond JDolir,

mann hjå Jpyrni

ok mosa vaxinn;

nu skytr å mik

skyja grå ti,

hlyr hvårki mér

hold né klæ5i.

3. Af Rag-narssonajåttr.

(jfr. det foranstående.)

(Åslaug). Sitja veioivitjar

vals å bragna halsum;

bol er (Dat's hefr of hafnat

hrafn Sigur5ar nafni;

blåsa nytinjotar

nås i spån at hånum;

ofsnemma lét Ooinn

alf valmeyjar deyja.

XI. 1. Det skete forlængst, at Hæklings nonner (o: krigerne) drog

med talrigt følge i leding ud over det salte hav; da kom jeg i besiddelse

af dette torp (stengrund?).

2. Ti Lodbrogs sonner rejste mig, de sværddjærve (?), sydpå ved

søen; da blev jeg blotet for at slå folk ihjæl i den sydlige del af Samsø.

3. Der bød de manden (mig) at stå, sålænge stranden holder, hos

tjornen og bevokset med mos; nu falder skyernes gråd (regnen) på mig;
hverken hud eller klæder skærmer mig.

[R.] Ravnene sidder på mændenes halse ; det er en ulykke, at ravnen

har vraget Sigurds navn; ravnene må nu undvære ham; for tidlig lod

Odin krigeren dø.
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4. Af Sprlajjåttr.

(Sprlastikki)

Fell enn forsnjalli

fyst enn viglysti

ygr i austrvegi

allr å helpalla,

daubr varb dalrey5a

r

dåbkunnr niiskunnir;

beit at brandmoti

brynstingr vikingum.

5. Af Hervararsag'a.

I.

1 (Hervor). Åka vårri

vegsemb hrosa,

bott hefbi Frobmars

fengit hylli;

fobur hugbnink ek

fræknan eiga;

nu er sagbr fyr mér

svinahirbir.

2 (jarl). Logit er mart

at bér,

litil eru efni;

frækn meb fyrbum

var fabir binn talibr;

stendr Angantys

ausinn moldu
salr i Såmsey

sunnanverbri.

3 (HervprJ. Nu fysir mik

fostr i at vi tja

framm genginna

frænda minna;

[S.] Den modige og kamplystne, grumme mand faldt først (af de to)

i Østerleden på dødens bænke; den dådkendte helt døde en sommer:
sværdet bed for vikingerne i kampen.

[H.] I. 1. Jeg kan ikke prale af »or hojhed, selv om jeg har fåt

Frodmars gunst; jeg trode jeg havde en tapper fader; nu siges han mig

at være en svinehyrde.

2. Meget er tojet for dig; lidet (sandt) er deri; tapper blandt mænd
regnedes din fader at være; i den sydlige del af Samsø stor Angantys

sal (gravhøj) overøst med jord.

3. Nu får jeg, fosterfader, lyst til at besøge mine afdøde frænder; de

har nok besiddet overflod af rigdom; den vil jeg hænte, medmindre jeg

omkommer.
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au5 mundu J^»eir

eiga gnogan;

|>ann skalk oblask,

nema ek åor fprumk.

4 (samme). Skal

skjotliga

af skor bua

blæju lini,

åor braut fari,

mikit byr i pvi,

er å morgin skal

skera bæoi mér

skyrtu ok 61 pu.

5 (sammsj. Bu mik at

Qllu

sem bezt kunnir,

sannfroo kona.

sem son myndir;

satt eitt mun mér

i svefn bera;

fæk ekki hér

yn5i et næsta.

II.

1. Hitt hefr mær ung

i Munarvågi

vib solar-setr

segg at hjprou.

(Hirdir). Hverr er yta

i ey kominn?

gakk greioliga

gistingar til.

2 (HervgrJ. Munkat

ganga

gistingar til,

JDvit engi kank

eyjarskeggja;

seg hraoliga,

å5r heban libir,

hvar eru HJQrvarQi

haugar kendir?

4. Hurtig skal slor-linet bort fra mit hoved, for jeg drager bort;

der stikker noget vigtigt under det, at der i morgen skal skæres mig både

en skjorte og en troje.

5. Udstyr mig i alt så godt du kan, vise kvinde, som om jeg var din

son; kun sandt er hvad jeg drommer; jeg finder ikke i den nærmeste fremtid

nogen fryd her.

II. 1. Den unge mø har i Munarvåg truffet en mand ved sin hjord

ved solnedgang. Hvad for en mand er kommen her til øen, gå lige til et

gæstested.

2. Jeg vil ikke gå til et gæstested, ti jeg kender ingen af øboer-

ne; sig straks, for du går herfra: hvor er de hoje. som opkaldes efter

Hjorvard?
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3 (HirdirJ. Spyrjat at

pvi,

spakr ert eigi

vinr vikinga,

ert vanfarinn;

fgruni fråliga

sem fætr toga,

alt er uti

åmått firuin.

4 (Hervgr) Men bjoSum

per

måls at gjøldum;

muna drengja vin

dælt at letja;

fær pu eigi mér

frioar hnossir,

fagra bauga,

svåt farak eigi.

5 (Hirdir). Heimskr

pykki mér

sås heora ferr.

ma5r einn saman

myrkvar grimur;

hyrr er å sveimun,

haugar opnask,

brennr fold ok fen,

forum harbara.

6 (HervQr). Hirbumat

fælask

vi5 fnøsun slika,

pott of alla ey

eldar brenni;

latum okkr eigi

li5na rekka

skjotla skelfa —
skulum vi5 talask.

7. Var féhirbir

fljotr til skogar

mjok frå måli

meyjar pessar,

3. Sporg ej derom, klog er du ikke, vikingers ven; du befinder dig

på et farligt sted; lad os tage rask afsted, alt hvad benene kan strække

ud; overalt er her ude farligt for mennesker.

4. Jeg byder dig et halsbånd for din samtale; det vil ikke være

let at tilbageholde mændenes ven; du giver mig ej så herlige kostbarheder,

så skinnende ringe, at jeg ikke går videre.

5. Dum tykkes mig han, som her færdes alene i den morke nat;

der flagrer flammer, hojene åbnes, jord og vand brænder, lad os gå
raskere.

6. Lad os ikke blive bange ved sådan stoj, selv om bål brænder
overalt på øen; lad os ikke lade afdøde mænd hurtig forskrække os; lad

os tales ved.
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en harbsnuinn

hugr i brjosti

of sakar slikar

svellr Hervoru.

hjålmi ok nieb brynju,

hvossu sverbi,

1*9nd ok meb reioi,

robnum geiri.

III.

1 (HervQr). Vaki

Angantyr,

vekr \)\k Hervpr

eingadottir

ykkur Svøfu;

sel mér or haugi

hvassan mæki,

|janns Svåfrlama

slogu dvergar.

2 Hervarbr, Hjorvarbr,

Hrani, Angantyr,

vek ek ybr alla

und vibar rotum

3. Mjpk erub orbnir

Arngrims synir

megir at meinsamir

moldar-auka;

er engi skal

sona Eyfuru

vib mik mæla
i Munarvågi.

4. Svå sé ybr ollum

innan rifja,

sem ér i maura

mornib haugi,

nema sverb selib

jpats slo Dvalinn:

7. Fårehyrden var hurtig til skovs, bort fra samtalen med denne

mø; men det ubetvingelige sind svulmer i Hervors bryst for disse sag-

ers skyld.

III. 1. Vågn Anganty; dig vækker Hervor, din og Svåvas eneste

datter; giv mig ud af hojen det hvasse sværd, som dværgene smedede til

Svåvrlame.

2. Hervard, Hjorvard, Hrane, Anganty, jeg vækker eder alle under
træets rødder, med hjælm og brynje, med det hvasse sværd, med skjold og

hærskrud og det røde spyd.

3. I hoj grad er I, Arngrims sonner, menfulde mænd. blevne til

muldforøgelse, siden ingen af (eder) Øfuras sonner vil tale med mig i

Munarvåg.

4. Være eder alle således indenfor brystet som I rådner i myrehojen,
medmindre I giver mig det sværd, som Dvalin smedede; det passer sig
ikke for gengangere at bære kostbare våben.
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samira draugum

dyr våpn bera.

5 (Angantyr). Hervyr

dottir,

hvi kallar svå

full feiknstafa,

ferr per at illu;

ær ert orbin

ok ørvita.

villhyggjandi,

vekr menn dauba.

6. Grofat mik fabir

né frændr abrir;

peir hpfbu Tyrfing
tveir er lifbu

;

varb po eigandi

einn of sibir.

7 (Herv.). Segir eigi satt

mér

— svå lati åss pik

heilan i haugi —
sem pu hafir eigi

Tyrfing meb pér;

trautt er ^>ér at veita

eingabarni

einar bænir.

8 (Ang.j. Hnigin er

helgrind,

haugar opnask.

allr er i eldi

eybarrar at sjå;

atalt er uti

umb at litask

;

skynt mær ef matt

til skipa pinna.

9 (Herv.). Brennib eigi

svå

bål å nottum,

at ek vib elda

ybra fælumk;

5. Datter Hervor, hvi kalder du så. fuld af rædsler, du styrter dig

i ulykke; gal er du bleven og afsindig, fejlt tænkende ; du vækker døde

mænd-

6. Min fader begravede mig ej, ej heller andre frænder

der levede, vandt Tyrfing; én blev dog dens ejer tilsidst.

; de to,

7. Du siger mig ej sandhed — således lade guden dig hel i hojen — som
om du ikke har Tyrfing hos dig; du er uvillig til at opfylde dit eneste

barn dets eneste bon-

8. Dødsleddet er åbnet, hojene lukkes op; hele økanten er at se til

som et ildhav; det er grufuldt at se sig ude omkring; skynd dig mø, hvis

du kan, til dine skibe.

9. I brænder ej bål om natten, så at jeg bliver bange for eders flam-

mer; møens bryst ryster ikke, sele om hun ser en genganger stå i doren-
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skelfrat meyju

muntun hugar,

})6tt draug séi

i dumm standa.

10 (Ang.). Segik \)év

Hervor,

lilyb til me5an,

visa dottir,

j^ats verba mun

;

sjå mun Tyrfingr,

ef trua mættir,

ætt JDinni mær
allri spilla.

1 1. Munt son geta.

|panns sioan mun
Tyrfing bera

ok trua magni;

JDann munu Heibrek

heita lyoar;

så mun rikstr alinn

und roouls tjaldi.

12 (Herv.). Ek vigi svå

viroa dauba,

at ér |poli5

aldri kyrrir;

sel mér, Angantyr,

ut or haugi

hlifum hættan

Hjalmars bana.

13 (Ang.). Kveoka £>ik

mær ung

monnum glika,

er ]du of hauga

hvarfar å nottum,

grøfnum geiri

ok me5 Gota målmi

hjålmi ok me5 brynju

fyr hallar dyrr.

14 (Herv.). Ma5r

|)6ttumk ek

menskr til Joessa,

å5r sali y5ra

10. Jeg siger dig Hervor, — lyt dertil, fyrstedatter — , hvad der vil

ske- denne Tyrfing vil, hvis du vilde tro det, fordærve hele din slægt, mø.

11. Du vil føde en son. som siden vil bære Tyrfing og stole på sin

styrke; ham vil man kalde Heidrek ; han vil blive den mægtigste under

himlen.

12. Jeg vier således (eder) døde mænd, at I aldrig skal finde ro

:

giv mig Anganty ud af hojen Hjalmars bane, farlig for skjolde.

13. Jeg siger, at du, unge mø, ikke ligner mennesker, siden du flak-

ker omkring mellem hoje om natten, med indgravet spyd og med gotisk

malm, med hjælm og med brynje foran hbjens dor.

14. Et menneske har jeg ment hidtil at være, for jeg søgte eders sal;
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sækja réSak :

sel mér or haugi

jianns hatar brynjur,

dverga smiSi:

dugira pév leyna.

15 (Ang). Liggr mér
und her&um

Hjalmars bani;

allr er utan

eldi sveipinn;

mey veitk enga

moldar hvergi,

at bann hjor pori

i hendr nema.

16 (Hem.). Ek mun hirfia

ok i hendr nema
hvassan mæki,

ef hafa mættak;

uggik eigi

eld brennanda,

begår loga Iæg ir

er ek lil yflr.

17 (Ang.). Heiinsks ert

Hervpi-

hugar eigandi.

er pii at augum
i eld hrapar;

vilk heldr sverft pér

selja or haugi,

mær en unga,

måkat pér synja.

18 (Herv.). Vel geroir

bu,

vikinga ni5r,

er seldir mér

sverb or haugi;

betr bykkjumk nu

buolungr hafa,

en Noregi

næbak gllum.

giv mig ud af hojen den, som hader brynjer, dværgearbejdet : det nytter

dig ikke at skjule den.

15. Hjalmars bane ligger under mine skuldre; udvendig er den ild-

omsvøbt; ingeyisteds på jorden kender jeg en mø, som vover at tage det

sværd i hånd.

16. Jeg vil bevare den og tage den i hånd, det hvasse sværd, hvis

jeg blot fik det; jeg frygter ikke brændetide ild; flammen lægger sig, så

snart jeg ser hen over den.

17. Et dumt sind har du Her vor, siden du åbenlyst styrter dig i

ilden; hellere vil jeg give dig sværdet ud af hojen, unge mø, jeg kan ikke

nægte dig det.

18. Du gjorde vel, vikinge-ætling. da du gav mig sværdet ud af

hojen; nu er jeg mere tilfreds, fyrste, end om jeg havde erobret hele Norge.
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19 (Ang.). Veizt eigi Jdu,

vesol ert måla,

fullfeikn kona,

h vi fagna skalt;

sjå mun Tyrfingr,

ef triia mættir,

ætt jrinni mær
allri spilla.

20 (Herv ). Ek mun
ganga

til gjålfrmara;

nu er hilmis mær
i hugum g65um;

litt rækik JDat,

lof5unga nior,

hvé synir minir

siSan deila.

21 (Ang.). Pu skalt eiga

ok una lengi;

haf pu å hul5u

Hjalmars bana;

takatt å egg.jum,

eitr er i båoum,

så er manns mjotuor

meini verri.

22. Far vel déttir,

fljott gæl'ak pér

tolf manna fjpr,

ef trua mættir;

afl ok eljun,

alt et g65a

jiats synir Arngrims

at sik leifon.

23. Bui5 ér allir,

brott fysir mik.

heilir i haugi,

he&an vilk skjotla.

Helzt J^ottumk nu

19. Du forstår ej — din tale volder dig ulykke —
,
farlige kvinde,

hvad du skal glæde dig over; denne Tyrfing vil, hvis du vil tro det, for-

dærve din hele slægt, mø.

20. Jeg vil gå til mine skibe; mi er fyrstens datter glad i sind;

lidet bryder jeg mig om, fyrste-ætling, hvorledes mine sonner siden strides.

21. Du skal eje det og længe være tilfreds; gem Hjalmars ban c i

skjul; tag ikke på dens ægge, der er gift i bægge; den mands-ombringer

er værre end mén-

22. Far vel datter, straks gav jeg dig tolv mænds liv. hvis du vilde

tro det, styrke og udholdenhed, alt det gode, som Arngrims sonnerne efter-

lod sig.

23. Lever alle vel i hojen; jeg længes bort herfra; jeg vil hurtig

herfra; denne gang syntes jeg især. at jeg svævede mellem verdnerne, da

bålene flammede omkring mig.
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heima i mi Hum.

er mik umbhveilis

eldar brun nu.

IV.

Pess galt hon gedda

fyr Grafar osi,

er Heiftrekr var veginn

und Harva5afjollum.

1. År kvåbu Humla
Hunum rå5a,

Gizur Gautum

Gotum Anganty,

Valdarr Dpnum
en Volum Kiarr,

Alrekr enn frækni

enskri bjobu.

2. Hlobr var bar borinn

i Hunalandi,

saxi ok me5 sverSi,

si 5 ri brynju;

hjalmi hringreif'oum.

hvossum mæki.

maii vel tomum
å mork enni helgu.

3. HlpSr rei5 austan

Heioreks arfi,

kom hann at garoi

bars Gotar byggou.

å Arheima,

arfs at kvebja.

bar drakk Angantyr

erfi Hei&reks.

4. Segg fann uti

fyr sal håum,

ok siofprlan

siSan kvaddi

:

Inn gakk bu seggr

i sal håvan,

IV. Det måtte gedden undgælde for, foran Gravs munding, at Heidrek

blev dræbt under Harvadafjældene.

V. 1. Fordum sagde man, at Humle rådede for Hunnerne, Gisur

for Gøteme, Anganty for Goterne, Valdar for Danerne, men Kiar for

Valerne, Alrek den tapre for det angliske folk.

2. Hlod var født der i Huneland med saks og med sværd og lang

brynje, ringprydet (?) hjælm, hvast sværd, en vel tæmmet hest på den hel-

lige mark.

3. Hlod red østfra, Heidreks son; han kom til garde, hvor Goterne

bode, til Åheim, for at kræve sin arv; der drak Anganty Heidreks gravøl.

4. Han traf en mand udenfor den hoje hal og hilste siden på den

sildefarne (ham som var sent ude): Gå, mand, ind i den hiije sal: bed

Anganty at give mig svar (unde mig en samtale).
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bi5 mér Anganty

andspjoll léa.

5. Hér er Hløbr kominn

Heibreks arfi,

brobir binn

enn bobskåi;

mikill er så møgr

å mårs baki,

vill nu bjobann

vib bik tala.

6. Rymr var i ranni,

risu meb gobum

;

vildi hverr heyra,

hvat Hlobr mælti

ok bats Angantyr

andsvQr veitti.

7. Heill kom bu Hløbr,

Heibreks arfi,

brobir minn gakk,

å bekk sitja;

drekkum Heibreks

hallar veigar

[fybur okkar

fyrstir manna]

vin ok mjpb,

hvårts bér vildra bykkir.

8 (Hlødr). Hafa vilk hålft

alt,

bats Heibrekr åtti,

al ok af oddi,

einum skatti,

ku ok af kålfi,

kvern bjotandi.

by ok af bræli

ok beira barni.

9. Hris bat et mæra,

er Myrkvibr heitir,

grpf ena helgu,

er stendr å Gotbjobu,

5. Her er Hlod kommen, Heidreks son, din broder den krigerske;

hoj er den mand til hest; fyrsten vil nu tale med dig.

6. Der opstod stoj i huset, de rejste sig med den ædelbårne ; enhver

vilde hore, hvad Hlod sagde og de svar, som Anganty gav.

1. Vær velkommen Hlod, Heidreks son, min broder, gå på bænk at

sidde; lad os drikke i Heidreks hal [for vor fader først af mænd] vin

og mjod, hvad du synes bedst om,

8. Jeg vil have halvdelen af alt, hvad Heidrek ejed, af syl og af od,

én (?) skat, af ko og af kalv, af den susende kværn, af teerne og træl og

deres barn.

9. Det herlige krat, som Mørkved hedder, den hellige grav, som står

på Gotpjod, den skinnende sten, som står på Danpsted, halvdelen af de

hærklæder, som Heidrek ejer [land og folk og lyse ringe].



272 XIII. ÅRHUNDREDE

stein pann enn fagra,

er stendr å stgbum

Danpar,

hålfar hervå5ir,

pærs Heibrekr åtti

[land ok lybi

ok ljosa bauga].

10. Bresta mun brobir

en blikhvita lind

ok margr gumi

i grås hniga

ok kaldr geirr

koma vio annan

[ek mun Humlung
hålfan låtaj,

å5r ek Tyrfing

i tvau deila.

11. Ek mun bjoba per

bjartar vigrar,

fé ok fjold meibma,

sem pik fremst tioir,

tolf hundrub manna,

tolf hundrub mara,

tolf hundrub skalka

peira er skjold bera.

12. Manni gefk hverjum

mart at piggja,

annat æbra

en hann åbr nyti,

mey gefk hverjum

manni at piggja,

men spennik hverri

meyju at hålsi.

13. Munk pik sitjanda

silfri mæla
en ganganda

gulli steypa,

svåt å vega alla

velti baugar,

pribjung Gotpjobar,

pvi skalt einn råba.

10. Briste vil, broder, det skinnende hvide skjold og mangen en mand
segne i græsset og det kolde spyd møde det andet [jeg vil lade Humlung
deles], for jeg deler Tyrfing i to dele.

1 1 . Jeg vil byde dig skinnende spyd, gods og en mængde kostbar-

heder, så mange du lyster; 1200 mænd, 1200 heste, 1200 tjænere, som

bærer skjold.

12. Hver en mand giver jeg mange gaver, andre bedre ting end han
for har nydt (ejet): en mø skænker jeg enhver som gave; en licitering

spænder jeg om halsen på enhver mø.

13. Jeg vil måle dig siddende med sølv, og omgive dig gående med
guld. så at ringe ruller til alle sider: en tredjedel af Gotpjod — det skal

du ene råde over.
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14 (Gizurr). tetta er

biggjanda

byjar barni,

barn i byjar,

bott sé borinn konungr,

bå hornungr

å haugi sat,

er oblingar

arfi skiptu.

VI.

1 (Humli). Sitja skuluni

i vetr

ok sælliga lifa,

drekka ok dæma
dyrar veigar,

kenna Hunum
hervåpn biia,

bau er framliga

skulum framm bera.

ok framliga

fylki tyja,

tolf vetra mengi

ok tvævetrum l'ola.

svå skal Huna
her of samna.

VII.

1. (Ormarr). Skalk vist

riba

ok rgnd bera

vi5 Gota bjobum

gunni at heyja.

2. Sunnan emk kominn

at segja spjoll bessi,

svibin er 9II en mæra
Myrkvibar heibr,

drifin pil Gotbjob

gumna blobi.

2. Vel skulum bér Hl9&r

herlib bua,

3 Mey veitk Heibreks,

hilmis dottur,

14. Dette er antageligt for en trælkvindes barn, et barn af en træl-

kvinde: selv om han er født som konge(son): da sad den uægte fødte på
en hoj, da fyrsterne delte arven.

VI. 1. Vi skal sidde (stille) i vinter og leve prægtig, tale med hin-

anden og drikke den herlige drik, lære Hunnerne at lave krigsvåben, som
vi vil djærvt bære frem.

2. Tilforladelig vil vi udruste mandskab for dig Hldd, og hjælpe

fyrsten dygtig ved (fra og med) tolv år gammel skare og to år gamle

foler; således skal vi samle Hunnernes hær.

VII. 1. Tilvisse skal jeg ride og bære skjold med Goternes skarer

for at kæmpe.

2. Sydfra er jeg kommen at forkynde denne tidende: hele den her-

18
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systu r JDina

sigua til jarbar;

hafa Hunar

håna felda

ok maiga a5ra

yora begna.

bott ek bidja

ok haugum kaupa,

er myni rioa

ok rond bera

ok beim Hunum
herbob inna.

4. Léttari geroisk at bp5

en vi5 bibil ræba

e5a i bekk at fara

at. briioar gangi.

5 (Ang). 6br65urla vart

leikin

en agæta systir.

Mjok vårum margir,

er mjoo drukkum

;

nii eruin vér t'æri

er fleiri sk vidum.

7 (Gizurr) Ek mim j>ik

einkis

eyris krefja

né skjallanda

skarfs or golli:

bo munk rioa

ok rpnd bera

Huna bjooum

herstaf bjoba.

8. Hvar skalk Hunum
hervig kenna?

6. Sék eigi raann

i minu li5i.

9 (Ang). Kendu at

Dylgju

lige Mørkvedshede er afsveden, hele Gotpjod oversprøjtet med mænd-
enes blod.

3. Jeg ved, at Heidreks mø, kongens datter, din søster, er segnet til

jorden; Hunnerne har fældet hende og mange andre af eders mænd.

4. Hurtigere var hun til kamp end til at tale med en bejler eller

begive sig til bænken i brudegang.

5. Lidet broderlig blev du behandlet, min fortræffelige søster. Helt

mange var vi, da vi drak mjod; nu er vi færre, da vi skulde være flere.

6. Jeg ser ingen sådan i mit mandskab, selv om jeg beder og til-

byder ringe, som vil ride og bære skjold og melde Hunnerne hærbud

7. Jeg vil ikke kræve af dig en eneste øre eller en klingende små-

mønt af guld; dog vil jeg ride og bære skjold og byde Hunnerne krigs-

runer.
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ok at Dunheibi

ok at peim ollum

Jassarfjpllum.

par opt Gotar

gunni håou

ok fagran sigr

frægir vågu.

10 (Gizurr). Felmtr er

y5ru fylki,

feigr er ySvarr visi,

gnæfar y5r gunnfani,

gramr er y5r 05inn.

11. Byok y5r at Dylgju

ok at Dunheioi

orrostu undir

Jassarfjollum,

„hræse ydur

ad haa hvoriu",

låti Ooinn flein fljuga

sem fyrir mælik.

12 (HlQdr) TakiS per

Gizur

GrytingaliSa,

mann Angantys

kominn af Arheimum.

13 (Humli). Eigi skulum

vér

åruin spilla

peims fara einir saman,

at ri5a erendi.

14 (Gizur). Sex ein eru

seggja fylki,

i fylki hverju

8. Hvor skal jeg mælde Hunnerne, at kampen skal stå?

9. Mæld, at den skal stå ved Dylgja og ved Dunkede og ved alle

Jassarfjældene; dér har Goterne ofte kæmpet, og de berihnte ofte vundet

fager sejr.

10. Eders fylke er bange, eders konge er hjemfalden til døden, kamp-
fanen vajer nu hojt for eder; Odin er eder ond.

1 1

.

Jeg byder eder kamp ved Dylgja og ved Dunhede, en kamp
ved Jassarfjældene (forvansket): lade Odin sit spyd flyve, som
jeg foreskriver (onsker).

12. Tager Gizurr tilfange, (nyt/ugers fælle, Angantys mand, kom-
men fra Ah fim.

13. Ikke skal vi gore sendebud skade, dem der kommer ene sam-
men, for at bringe budskab.

14. Kun seks er mændenes fylker, i hvert fylke er der 5000; i hvert

tusinde er tretten hundreder, i ethvert hundrede firdobbelt talte mænd.

IS*
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limra pusundir,

i hverri pusund

prettån hundruft,

i hundra5i hverju

halir fjortaloir.

sem pik fremst tiddi:

nu heft* pii livåiki

bildar at gjoldum

Ijosa bauga

né lands ekki.

15 (Ang). BauSk pér

bro&ir

basmir oskerSar,

le ok fjolS mei5ma

16. Bplvat er okr brooir,

bani emk pinn oroinn,

pat mun æ uppi;

illr er domr norna.

6. Af Hålfssaga.

1.

(Alrekr). Geirhildr

getta.

gott er pi petta.

ef pvi annmarkar

engir fylgja;

ek sé hanga

å håum galga

son pinn kona

seldan 05ni.

II.

1 (Hjprleifr). Gakk fra

brunni,

gletskat vio mik,

præll hertiligr,

pins innis til;

munk senda pér

sveibanda spjot.

pats gyrja mun
of granar pinar.

15. Jeg bød dig broder itskårede kostbarheder, gods og en mængde
klenodier, så mange du lystede; nu får du til Ion for kampen hverken

lyse ringe eller nogen del af landet.

16. Ulykke var os beskåren, broder; din banemand er jeg bleven:

det vil evig mindes; ond er nornernes dom.

I. Geirhild getta [kælenavn], dette øl er godt, hvis der ikke er knyt-

tet dertil nogen lyde: (men) jeg ser din son, kone, hænge i en hoj galge,

givet til Odin.

II. 1. Gå fra bronden hjem til dig, dril mig ikke, elendige træl;

jeg vil sende dig et svingende spyd, som skal smore dine læber (med blod).
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2 (purs). Veita gorla vill danskr konungr
• vif pitt konungr, dottur hefna;

hvat hnekkja mun hann hefr uti

hennar sælu; otal skipa;

[mun åst syna] by&r Hjprleifi

overSum pér holmstefnu til

Hildr Hjprleifi, Varask vitr, ef vilt

halt nær loga. vilk aptr i sæ.

III. 2. Sogn kannk segja

(Fjall). Ek sé Hringju sonum Håleygja

haug of orpinn. vilgi gooa,

en Hera hniga ef vili5 heyra;

hvåtinn spjoti; hér ferr sunnan

sék HJQrleifi Hogna dottir

haptb9nd sniiin, of drifin dreyra

en Hrei5ari fra Danmprku.

hoggvinn galga.

3. Hefr sér å hofoi

IV. hjålm upp spentan,

1 (Marmennill). Ek sé herkuml harSligt,

lysa HeSins of leika;

langt subr i hat, skamt mun sveinum,

2. Ikke fuldt véd din hustru konge, hvad der vil tilintetgøre hendes

lykke; Hild vil vise dig uværdige Hjorleif sin kærlighed ; styr nærmere
til luen.

III. Jeg ser en hoj opkastet for Hringja, men Here segne, gennem-

boret af spydet; jeg ser bånd snode til Hjorleif, men en galge hugget til

Hreidar-

IV. 1. Jeg ser noget lysende langt syd på i havet; den danske konge

vil hævne sin datter; han har et utal af skibe ude; han byder Hjorleif

til holmstævne. Tag dig, klog som du er, iagt, hvis du vil- — Jeg vil til-

bage i søen.

2. Jeg ved at fortælle Håløgernes sortner en lidet god fortælling,

hvis I vil høre den . Her kommer sydfra Hognes datter blodbestænkt fra,

Danmark-

3. Hedins elskerinde har på sit hoved en opspændt hjælm, et barsk
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sék bat sem er,

Hildar at biba

hér å ferli.

4. Bresta mun baugrpst

brå mér fyr augu,

of herub hingat,

hpggna mjpk begna,

hafa skal hverr drengr

hJQrnjots mørg spjot,

åbr komi mikil framm

målmhrib siban.

5. 1*6 mun, ef bat er

satt,

bå fara illa;

hafa allir alkeypt

år bås kømr vår.

6. Kalt vatn augum,

en kveitt tpnnum,

lérept liki;

låt mik aptr i sæ;

dregr mik engi

i degi siban

mabr upp i skip

af marar-botnum.

V.

Mintisk Hreibarr,

hvar Hera feldub;

vå vakbisk bar

fyr vestrdurum:

enn mun sinna

til sala binna

byrsæl kona

bib enn konungr.

VI.

1 (Innsteinn). Upp
mundum vér

allir ganga

skatna beztir

af skipum vårum,

låta brenna

bragninga sveit,

hærmærke (= hjælm); mændene vil ikke længe behøve at vænte på Hild

færdes her; jeg ser det som det er-

4. Briste vil skjoldet her omkring i herrederne, det viste sig for ni in c

ojne, at mange mænd vil nedhugges; enhver af krigerens mænd skal have

mange spyd, for der siden opstår en hidsig kamp.

5. Dog vil, hvis dette er sandt, det da gå ilde; alle vil da have fåt

det dyrekøbt, såsnart det bliver vår.

6. Koldt vand (er bedst) for ojnene. kuldslut for tænderne, lærred

for legemet (liget?), lad mig komme i havet igen; ingen vil siden trække

mig op på skibet fra havsens bund.

V. Hreidar mindedes, hvor I fældede Here; der opstod fare foran

den vestlige dor; atter vil den held-rige kvinde komme til dine sale —
vænt endnu konge.



VERS AF HALFSS. 279

Asmundar li5

aldri tyna.

2 (Hdlfr). Ver skulum

hålfir

herjar ^essa

såttir sækja

frå sæ ne&an;

Asmundr hefir

oss of boSna

hringa rau5a

sem ha fa viljum.

3 (Ist). Sera jju allan

Asmundar hug.

hefir fylkir sjå

flæro i brjosti;

myndir jpengill,

ef Jdvi ré5im,

magi Rimini

mjøk litt trua.

4 (H). Asmundr hefir

oss of vunnit

margar trygg&ir,

sem menn vitu;

munat gobr konungr

ganga å såttir.

né gramr annan

i griSum véla.

5 (Ist). Pév er or5inn

Obinn til gramr,

er Åsmundi

alivel truir:

hann mun alla

oss of véla,

nema f)u viti

vibsjår fair.

(> (H.). Æ lystir )p\k

æ&ru at mæla,

munat så konungr

VI. 1. Op vilde vi alle gå, dine bedste mænd, fra vore skibe, lade

mændenes skare brænde inde og lade Asmunds mænd miste livet-

2. Med halvdelen af denne hær skal vi fredeligt gå op nede fra

havet; Asmund har budt os røde ringe, så mange vi ønsker-

li. Du gennemskuer ikke Asmunds hele sind ; den fyrste har falsk-

hed i bryst; du vilde, konge, hvis jeg måtte råde, meget lidt tro din

svoger.

4. Asmund har svoret os mange eder. som folk red; en god konge

vil ikke bryde fred og forlig, eller den ene konge svige den anden i fred-

5. Odin er bleven dig for vred, siden du tror Asmund så godt; han
vil svige os alle, medmindre du ved at undgå ulykken.

6« Altid har du lyst til at tale af frygt; den konge vil ikke bryde

freden; guld og kostbarheder vænter os dér, røde ringe fra hans gårde.
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såttir rjufa;

gull eigum jpar

ok gørsimar,

hringa rauoa

fra hans buum.

7 (Ist). Hålfr, dreymoi

mik,

hygg at sliku,

at logi léki

of li6i våru,

ilt væri ]?ar

or at leysask

;

hvat kvebr ]?u JDengill

Jsann draum vita?

8 (H.). Gefa munk
hverjum

hjålm ok brynju

frækna drengja,

er fylgja mer;

Jpat mun at lita

sem logi brenni

skjpldungs li5i

of skarar fjøllum.

9 (Ist). Enn dreymfti mik

ooru sinni,

hugoak å pxlum

el da brenna;

gruna tekk nokkut

at gott viti;

hvat kve5r ]du pengill

JDann draum vita?

10 (H.). Hrynja of herSar

JDeims hamalt fylkja,

grams ver5uugu,

gyldar brynjur;

l>at mun å pxlum

oolings vinum

ljost at lita,

sem logi brenni.

11 (Ist). Pat dreymbi mik

jprioja sinni,

7. Half, jeg dromte — tænk over sligt — , at der spilled flammer
over vor hær, at det var vanskeligt at slippe ud deraf. Hvad siger du
fyrste, at den drom bebuder ?

8. Jeg vil give enhver af de tapre svende, som følger mig, hjælm og

brynje; det vil være at se til som om flamme lued over hovederne på
kongens mænd.

9. Endnu dromte jeg anden gang, jeg så flammer brænde på mine
skuldre, jeg begynder at ane, at det bebuder ikke noget godt; hvad siger

du fyrste, at den drom bebuder?

10. Forgyldte brynjer falder ned over skuldrene på dem der svine-

fylker, på kongens hirdskare; det vil være lyst at se på skuldrene af

kongens venner, som om flammer lued.

11. Det dromte jeg for tredje gang, at vi var komne ned i havdybet;
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at i kaf ni5r

komnir værim,

eiga mun alistort

umb at véla;

hvat kve&r pu pengill

pann draum vita?

12 (H.). Fulllangt er sjå

fiflskapr talaSr,

vera kve&k ekki

undir sliku;

seg pu enga,

svåt ek heyra,

drauma pina

i degi siftan.

13 (Ist). Hlyoi Hrokar

ok herr konungs

orbum minum,

Utsteinn pri&i,

gflngum allir

upp fra strøndu,

kunnum ekki

konungs mål of pat.

14 (Utsteinn). Konung

låt.um ver

keppinn rå5a

fyrir i folki

of farar vårar;

hættum bro&ir,

svåt honum liki,

fjorvi okkru

me5 fr9mum visa.

15 (Ist). Hlitt helir fylkir

i forum uti

minum råftum

mgrgu sinni,

nu kveSk engu,

er ek mæli,

hlyba vilja,

sizt higat komum.

ikke vil vi få noget meget godt at have med atgore; hvad siger du fyrste,

at den drom bebuder?

12. Fuldlænge har vi snakket otn det tojeri; jeg siger at sligt intet

betyder, fortæl aldrig mere dine dromme nogen dag, så at jeg hører

derpå.

13. Hore de to Hroker og kongens hær, Udsten den tredje, på mine
ord: lad os alle gå op fra stranden; lad os ikke dadle kongens befaling

om del.

14. Lad os lade den kraftige konge råde for vor færd i kampen (?);

lad os broder vove vort liv med den tapre konge som han ønsker det.

15. Ofte har kongen benyttet mine råd ude på færden; nu siger jeg,

at han ikke vil lytte til noget af hvad jeg siger, siden vi kom hertil.
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VII.

(Innsteinn).

1. Rykr of hauka

i hpll konungs;

van er at drjiipi

vax af soxum;

mål er gulli

ok gersimum

hjålmum skipta

meo Hålfs rekkuni.

2. Hins fysik nu,

at Hålfr vaki.

erut af eklu

eldar kyndir;

ått pu menbrjotr

magi pinum

grimmlunduoum

gjafar at launa.

3. Hrindum heilir

hallar bjori;

nu taka sulur

i sundr poka;

æ mun uppi,

meSan old lifir,

Hålfs rekka for

til hertoga.

4. Hart skulum ganga

ok liliSa ekki;

verbr visa lio

vega me5 spxum;

peir skulu sjålfir

å sér bera

blo&gar benjar,

å5r braki létti.

5. Snuizk snarliga

snyrtidrengir

lit or eldi

meb auSbrota;

engi er yta

sås æ lifir;

VII. 1. Det ryger omkring heltene i kongens hal: det er vænteligt,

at vokset drypper (smelter) af sværdene; det er på tide at dele guld og

kostbarheder og hjælme blandt Halfs kæmper.

2. Det råder jeg nu til, at Half vækkes; sparsomt er ikk<- bålene

tændte; du, gavmilde konge, har gaver at lonne din grumsindede svoger.

3. Velan, lad os støde hallens gavl om, nu begynder sejlerne at glide

fra hinanden; altid vil mindes, medens menneskeheden lever- Halfs

kæmpers tog til hærføreren.

4. Lad os trænge kraftig frem og ikke vige; kongens mænd må
kæmpe med sværd; de vil selv bære blodrige sår på deres legemer, for

tummelen er ude.

."». De udmærkede mænd bryde rask ud af ilden med den gavmilde

fyrste; ingen lever evig; manden (jeg) vil ikke ængstes for døden.
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munat baugbroti

vio bana kviSa.

6. Hér sak alla

einum fylgja

jafnrøskliga

ySlings syni:

hittumk heilir,

]3ås heSan liSum:

erat léttara

lit" en dauSi.

7. Hrokr er fallinn

me5 hertoga

frækn at fotum

folks oddvita;

eigum 05ni

ilt at gjalda,

er slikan konung

sigri rænti.

8. Ek hen uti

åtjån sumur

fylgt fullhuga

flein at rj65a;

skalkat annan

eiga drottin

gunnar gjarnan,

né gamall verba.

9. Hér mun Innsteinn

at JQro hniga,

horskr at hgf&i

hers oddvita;

|>at munu seggir

at sogum gerva,

at Hålfr konungr

hlæjandi do.

VIII.

1 (L/tst.). Hitt hlægir mik

helzt i måli.

munat Asmundi
9II vå sofa;

]?rir eru fallnir

af Jpvi li5i

6. Her har jeg set alle følge lige tappert én kongesov; vel mødt igen.

når vi herfra drager; livet er ikke lettere end døden-

7. Hrok er falden med hærføreren tapper ved kriger- anførerens fød-

der; ondt har vi Odin at takke for, han som berøvede en sådan konge

sejren.

8. Jeg har fulgt den fuldtmodige mand atten somre for at rødfarve

spydet; jeg skal ikke have nogen anden kamplysten hovding eller blive

gammel.

9. Her vil Insten segne til jorden, klog ved hærens førers hoved

;

det vil man gbre til genstand for fortællinger, at Half konge døde smilende

VIII. 1 Det glæder mig mest i sagen: at ikke vil al fare sove for

Asmund; tre, sonner af Ønef, er faldne af den skare, men én lever endnu.
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Eynefs synir,

en einn lifir.

2 (samme). Upp skulum

risa,

lit skulum ganga,

ok ramligar

randir knyja;

hygg vi5 hjålmuni

hingat komnar

til Danmarkar

disir vårar.

3. (Ulfr). Ybr nmnu
daubar

disir allar.

heill kvebk horl'na

fra Hålfs rekkum;

dreymbak i morgin,

at megir vårir

øfri yrbi,

hvars ér mættizk.

4 (Utst.). Sigrs væntik

mér

synu betra

en Ulfr vi li

æskja Stein i

;

ybr mun sniimna

at sverbtogi

hauss of hoggvinn

en hals robinn.

5 ((/.). Munu Ulfs synir

øfri verba.

Oddr ok Qrnolfr.

Ati enn svarti.

Bprkr ok Brynjolfr.

Biii. Harbskafi,

Raubr enn rammi,

ef reynir til.

6 (Utst). Myndit Steini

né Stara J3ykkja

ogn at etja

2. Lad os stå op og gå ud og knuge de stærke skjolde; jeg tror, at

vore diser (heldgud inder) er komne hjælmede hertil Danmark.

3. Alle diser er døde for eder: al lykke er forsvundet fra Halfs

kæmper ; jeg dromte imorges, at vore mænd gik af med sejren, hvor I

så end mødtes-

4. En betydelig bedre sejr vænter jeg mig end den so>n Ulf kunde
ønske Sten (mig); hurtig vil eders hoved blive hugget i kampen og eders

hals rødfarvet i blod.

5. Ulfs sonner vil sejre, Odd og Ørnolf, Ate den sorte, Bork og

Brynjolf, Bo, Hårdskafe, Bød den stærke, hvis du prøver.

6. Ikke vilde det være frygt for Sten eller Stare at kæmpe med Ulfs

sonner; ti ikke var det en vanskelig sag for min broder at kvæle en

snavs karls hovmod.
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vi5 Ulfs sonu.

jivit ekki var

vårum br68ur

fyrir dritmenni

dramb at setja

7. Pottit Hrokum
né Hålfdani

raun at berjask

vi8 ragmenni.

|3ås vér fjorir

falla létum

åtta jarla

fyr andnesi.

8. Fari Ulfs synir

ut at berjask,

atta drengir

vi8 eitt hpfu3,

mun eigi støkkva.

Jjott Steinn hafi

færa nøkkut

i flokki li8.

9. Hålfr dreymSi mik

hvetti at berSumk.

kvazk mér frækn konungr

fylgja skyl du;

hefr mér gramr verit

g68r i draumi,

hvars orrostu

eiga skyldim.

10. Nu emk inn komim
Ulfi at segja,

at hans synir

lipggnir liggja;

nu fari, Eysteinn,

ef ér vili8,

fleiri at freista

vi8 fleina vi8.

11 (Eysteinn). Sjålft mun
letja

sliks at freista,

Hålfs eru rekkar

hverjum meiri;

7. Ikke fandt Hrokeme eller Halfdan det at være en hård prøve at

kæmpe med feje mænd; dengang da vi fire lod otte jarler falde foran

næsset.

S. Lad Ulfs sonner gå ud at kæmpe, otte mænd med ét hoved (mig);

Sten vil ej flygte, selv om han har noget mindre mandskab med sig.

9. Jeg dromte, at Half opmuntrede mig til at kæmpe; den tapre

konge sagde, at han vilde følge mig. —kongen har været mig god i drom-

me —, hvor vi så end skulde have en kamp.

10. Nu er jeg kommen ind for at mælde Ulf, at hans sonner ligger

hugne; lad nu, Østen, hvis I vil, endnu flere komme for at forsøge sig

mod krigeren (mig).

11. Det vil af sig selv forbyde sig at forsøge sligt; Halfs kæmper
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]?ik veitk manna
miklu fremstam

einn snjallastan,

er åtta vått.

12 (Utst.). Alla myndak

Eysteins li&a

sverbi beita,

at sgmu hofi,

ef mér farfar

bess verks sæjak

eba ilt meb oss

åbr of væri.

siz mik i æsku

Obinn frambi.

IX.

(Hrbkr).

1 Nu mun segja

sonr Håmundar,

hvert ebli var

okkart bræbra;

var minn fabir

miklu fremri,

haukr gyrr at hug,

en Haki ybvarr.

13. Magni fysit

vib mik deila,

J^»vit mér ungum
var aldr skapabr;

ek hel' hjarta

hart i brjosti,

2. Vildi engi

vib Vifil jafnask,

pott Håmundar
hjarbar gætti;

såk engan pann

svina-hirbi

overgår alle andre; dig ved jeg er den alier ypperste af mænd, ene den

modigste, du som dræbte otte.

12. Alle Østens mænd vilde jeg på samme måde lade sværdet bide,

hvis jeg så havde grund dertil, eller hvis der i forvejen var ufred mellem os.

13. Ingen skulde lyste at prøve styrke med mig, ti der blev mig ung
levetid beskåren; jeg har et hårdt hjærte i brystet, siden Odin gav mig

dygtighed i min ungdom.

IX. 1. Nu vil Håmunds son sige. hvorledes vi brødre var i karakter:

min fader, en fuldkommen hug i mod, var langt ypperligere end eders,

Hake.

2. Ingen vilde måle sig med Vifil, selv om han kun vogtede Hå-

munds hjord: jeg har ingen svinehyrde set. der var mere modløs end

Hedin s son.
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huglausari

en He&ins arfa.

3. Min var æfi

miklu æbri,

pås vér Hålfi

horskum fylgSum;

bårum allir

eitt rå5 sanian

ok herjuSum

hvert land yfir.

4. HofSum allir

haukmanna lund,

hvars fr65huga5r

frama kostaSi;

gengum i gggnum

me5 grå hjålma

fullstorir pil

folklond niu.

5. Hålf sak hoggva

hondum båSum,

haf5it hilmir

hlifskjold fyr sér;

tinnr engi ma5r,

pott fari vioa,

hæfra hjarta

ok hugpruSara.

6. Mæla virbar.

peirs vitu eigi,

at Hålfs frami

heimsku sætti;

kann eigi så

konung håleyskan,

er heimsku-prott

honum eignafti.

7. Ba5at vi5 dauSa

drengi kvi5a

né æ&ru-or5

ekki mæla,

engi skyldi

jofri fylgja,

:{. Mit liv var langt bedre, da vi fulgte den kloge Half; vi var alle

enige i råd og for hærgende over hvert et land.

4. Vi havde alle høgmænds sind, hvor end den kyndige prøvede sin

dygtighed; vi trængte fuldstore med grå hjælme gennem hele 9 folklande.

"). Jeg så Half hugge med hægge hænder: fyrsten holdt ikke et

værneskjold foran sig; ingen finder, selv om han farer videnom, et bedre

og modigere hjærte.

6. De mænd, som ikke ved besked, siger, at Halfs tapperhed var

dumhed; men den kender ej den håløgske konge, som tilkendte ham
dumdristighed.

1. Han forbød mændene at ængstes for døden, eller at tale frygtens

ord; ingen måtte følge kongen, medmindre han vilde, dele hans skæbne.
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nenia forlogum

fylkis heldi.

8. Skyldit stynja,

pott stor hlyti

sår i soknum,

siklings vinir,

né benjar sér

binda låta.

åbr annars dags

jafnlengb kæmi.

9. Babat hann i her

hapt of græta

né manns konu

mein at vinna;

mey bab hverja

mundi kaupa,

fogru gulli,

at fyour råbi.

10. Vårut svå margir

menn å skeibum,

at å flotta vér

fyrri heldim,

pott miklu lib

minna hefbim,

svåt ellitu

einum gegndi.

11. Høfbum allir

enn øfra hlut,

hvars Hildar él

hlifar kniibi;

einn vissa ek

jafnsnjallan gram

Sigurb konung

at sqIuhi Gjuka.

12. Margir våru

menn å skeibum

gobir ok fræknir

meb gram sjplfum,

Bprkr ok Brynjolfr,

Bolverkr, Haki,

8. De skulde ej stonne, fyrstens venner, uagtet de fik svære sår i

kampen, heller ikke forbinde deres sår, for end til samme tid dagen efter.

9. Han forbød at bringe den fangne i hæren til at græde og at gore

nogen mands kone mén; han bød, at man skulde købe hver mø for brude-

penge, for skinnende guld, med hendes faders råd.

10. Der var aldrig så mange mænd på skibene, at vi forst tog flugten,

selv om vi havde langt mindre mandskab, således at der var elleve mod én.

11. Vi havde alle (altid?) sejr, hvor som helst kampen knugede

skjoldene ; kun én kendte jeg ligeså modig som fyrstev. (nemlig) kong

Sigurd i Gjukes sale.

12. Der var mange gode og tapre mænd på skibene foruden kongen

selv; Bork og Brynjolf, Bblverk, Hake. Kgill og Erling, Aslaks sonner.
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Egill ok Erlingr

Åslåks syn ir.

13. Bezt våru mer
manna hugbir

Hrokr brobir minn

ok Hålfr konungr,

Styrr ok Steinarr,

sterkir båoir,

snarråbir menn,

synir GunnlaSar.

14. Hringr ok Halfdan

haukar båoir,

réttir domendr,

[Dana pjobar]

Dagr enn pnibi,

Stari ok Steingrimr

Styrr ok Gauti;

finnr pu aldri

fribri drengi.

15. Valr ok Haukr

i vikingu,

båbir fræknir

bublungs vinir;

fair myndi peim

fylkis rekkum

hæfri pykkja

or Haka veldi.

16. Hvergi ^>6ttak

i pvi libi

opt aukvisi

ættar minnar;

mik kvåbu peir

mann snarpastan,

pvit hverr øbrum

hrobrs leitabi.

17. Vé bar Vémundr.

er vega porbi.

Bårbr ok Bersi,

fyr bublungi;

fylkbi sinu

så framligast

lofbungr libi,

meban lifa måtti.

13. Mine bedste venner var min broder Hrok og kong Half, Styr og

Steinar, stærke bægge, snarrådige mænd, Gunlods sdnner.

14. Hring og Halfdan, bægge høge, rette dommere, Dag hin prude.

Stare og Stengrim. Styr og Gøte; aldrig vil man finde prægtigere svende.

15. Val og Høk på vikingetog, bægge tapre kongens venner; kun få

af Hakes rige vilde tykkes dygtigere end disse kongens mænd.

16. Ingensteds ansås jeg ofte (o: Aldrig ansås jeg) i den skare at

stå under min slægt som en vanartet ; de sagde, at jeg var meget rask

:

ti den ene søgte den andens hæder.

17. Vémund, som turde kæmpe, bar mærket frem foran kongen,

Bård og Berse (ligeledes) ; den konge fylkede taprest sit mandskab, så

længe han levede.

19
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18. Naut eigi svå

aldrs sem sky kl i

fræko landreki

vi5 fra ni a dåbir;

tolf vetra nam
tyggi at herja,

jpå var jDengill

jpritøgr er do.

19. Slikt kennir mér

at sofa litit

marga grimu

ok mjpk vaka,

er brooir minn

brenna skyldi

kvikr i eldi

meo konungs rekkum.

20. Så hefr dagr of mik

daprastr komit

miklu i heimi,

svåt menn viti;

una |>\ kkj unik vér

aldri siSan.

at fylgja måttuma

frændum liolhini.

21. Alis myndi mér
angrs léttara,

ef Hålfs konungs

hefna mættak.

svåt Asmun cl i

eggfranum hjor,

bana baugbrjots,

brjost raufa&ak.

22. Hefnt mun verSa

Hålfs ens frækna,

]Dvit gofgan gram

i griSum véltu:

olli moroi

ok mannskaoa

Asmundr konungr

illu heilli.

18. Den tapre konge nød ikke et så langt liv, som han burde, så

tapre gærninger som han udøvede: tolv år gammel tog fyrsten til at

hærge: da var fyrsten tredve år, da han døde.

19. Sligt lærer mig ikke at sove ret meget mangen en nat, men våge

ofte, det at min broder skulde brænde levende i bålet med kongens mænd.

20. Det er den allersorgeligste dag på jorde)), som jeg har oplevet,

således at nogen ved; aldrig tror jeg. at jeg forvinder det. at jeg ikke

måtte følge mine hulde frænder.

21. Al sorg vilde jeg være befriet for, dersom jeg kunde hævne kong

Half. så at jeg med det ægskarpe sværd kunde gennembore brystet på
Asmund, fyrstens banemand.

22. Half den tapre skal blive hævnet, ti de sveg den ædle konge mod
tro og love: kong Asmund voldte hans dod og mandetabet, til al ulykke.
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23. På niun reyna

ok raun gefa,

ef vit Sveinn konium

saman i romu,

hvårir i vigi

veroa hæfri

Håmundar burr

eoa Haka Regnar.

24. Segik svå kveoit

snotru vifi,

at Bryrihildar

bioja myndak,

ef vita Jpættumk,

at vildi hon

Hroki unna

Håmundar bur.

25. Van væri mér

vitra manna,

snarpra seggja,

ef saman ættim;

fankat ek mey
margsvinnari

hvergi landa

en Haka dottur.

26. Fann ek aldri,

{do hefk fa rit vi5a,

hugj^ekkri mey,

en Haka dottur;

hon er at ollu

sem ek æskja raun

27. Hér bykkik nu

i Haka veldi

hornungr vera

hverrar bjooar;

allir eigu

in nar si tja

hålfargir menn
en Hålfs rekkar.

23. Da vil det prøves og afgores, dersom jeg og Sven mødes i kamp.
hvem der bliver dygtigst i kampen, Håmunds son eller Hakes mænd.

24. Jeg siger så den kloge kvinde, at jeg vilde bejle til Brynhild,

hvis jeg mente at vide, at hun vilde elske Hrok, Håmunds son.

25. Vænte jeg kunde vise mænd, raske svende, hvis vi to avlede dem
sammen; ingensteds på jorden har jeg truffet en så klog mø som Hakes
datter.

26. Aldrig har jeg truffet, dog har jeg faret viden om, en mø, jeg

tykkes bedre om. end Hakes datter; hun er i alt således som jeg vil

ønske mig — — —

27. Her i Hakes rige anses jeg nu for at være en, som alle kan jage

i krogen; alle andre, halvkvindeagtige mænd, får lov til at sidde længere
inde end Halfs kæmper.

19*
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7. Af Fridtøofssag'a ens frækna.

I.

1 (Fridpj). fat munk segja

seggjum vårum,

at gprla mun
farit gamanferbum

;

skulu eigi skatnar

til skips tara,

nu eru bla^jur

å blik komnar.

2. Synda létk or Sogni,

en snot mjabar neytti,

bræddan byrjar sota,

i Baldrshaga mibjum;

nu tekr liregg at herba.

hafi dag brubir goban

pærs oss vilja unna,

pott Elliba fylli.

3. Mjpk tekr sær at svella.

svå er nu drepit skyjum.

råba galdrar ganilir,

er gjålfr or stab færir:

eigi skalk vi5 ægi

i ofvibri berjask;

latum Solundir seggjum

svellvifibar hlifa.

4. f*at var forbum

å Framnesi,

rørak opt å vit

Ingibjargar;

nu skalk sigla

i svplu vebri,

lata létt und mer
logdyr bruna.

1. t. Det vil jeg sige mine mænd, at det nu er helt ude med garn

mensrejser; de skal ikke gå ned til skibet: nu er lagner komne ud for

at bleges-

2. Jeg lod det tjærede skib svomme ud af Sogn, men kvinden nød

mjod tnidt i Baldershage; nu begynder stormen at tage til; gid de kvinder

(den kvinde), som vil elske os (mig), måtte have en lykkelig dag, selv om
Ellide skulde fyldes.

3 Stærkt begynder havet at svulme; således hænger skyerne ned

(faretruende); gamle galdre volder nu det, at havet bevæges stærkt; ikke

skal jeg kæmpe med havet i den stærke storm ; lad os lade Sulendøerne.

ombruste af det iskolde hav, beskytte mændene-

4. Det var fordums på Framnes, ofte rode jeg for at besøge Inge-

borg ; nu skal jeg sejle i koldt vejr, lade de lette skibe fare frem med mig

5. Ikke kan man mere se Alden, — vi, fyrstens tapre mænd er
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5. Eigi sér til Alda,

erum ilt å brim komnir

frægir fylkis drengir,

fyr gerningavebri,

ok standa nu allir,

eru Solundir horfnar,

åtjån menn i austri,

er ElliSa verja.

6. Helgi veklr at hrannir

hrimfaxaSar vaxa

;

erat sem bjarta bruoi

i Baldrshaga kyssim;

olikt raun mér unna

Ingibjorg eoa pengill,

heldr vilda ek hennar

hæti at minni gæfu.

7. Eigi sér til Alda,

erum vestr i hat komnir;

allr pykkir mér ægir

sem eimyiju hræri;

hrynja havar bårur,

hang verpa svanteigar,

nu er Elli5i orpinn

i orougri båru.

8. Mjpk drekkr å mik,

mær raun kløkna,

ef ek skal søkkva

i svana brekku

;

austr er oroinn

i Ellioa;

po lå blæja

å bliki npkkur.

9 (Bjprn). Erat sem ekkja

austr å pik drekki

bjort, baugvario,

bi5i vel fara;

komne ud på havet — på grund af hekseuvejret; og nu står vi alle 18

mænd og øser, vi som værger Eliide (mod at synke): Sulendøerne er

forsvundne.

6. Helge volder, at de rimmankede bølger bliver store; det er noget

andet end at kysse de lyse kvinder i Baldershage; ulige vil Ingeborgs

og fyrstens kærlighed til mig være; heller vilde jeg, at hendes bidrog

til min lykke.

7. Ikke kan man se Alden; vi er komne vesterud i havet; hele søen

synes mig at være, som om man rørte i gløder; de hoje bølger styrter,

havet opkaster (bølge)dynger ; nu er Ellide begravet i en hoj styrtesø-

8. I hoj grad styrter søen ind over mig; møen vil sorge, hvis jeg

skal synke i svanelandet (havet); det er blevet øsning i Ellide; mange
lagner lå til blegning (derfor traf F. ikke Ingeborg).

9. Det er ikke som om en lys, ringprydet kvinde drikker dig til

østerpå og ønsker dig en god rejse; mine ojne er salte, jeg sidder nok
ikke i et (behageligt) bad, mine armes kraft svigter; det bider mig i øjnene.
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splt eru augu,

silkak i laugu,

bilar styrk artna,

bitr mér i hvarma.

10 (Asmundr). På varb

svarf of siglu,

er sær of mér gmioi,

ek varb einn vib åtta

innan borbs at vinna

;

dælla er til dyngju

dagverS konum færa

en Elliba at ausa

å prougri båru.

11 (Frpj). Satk å bolstri

i Baldrshaga,

kva5k hvat kunnak

fyr konungs dottur;

nu skal Rånar

raunbeb tro5a,

en annarr inun

Jngibjargar.

12. ^ess hefk gangs of

goldit,

gekk mér en j?ér eigi

vib am båttit' åtta

Ingibjprg at j^ingi;

saman hpfuni brenda bauga

i Baldrshaga lagoa:

var |)å vilgi fjarri

vprbr Halfdanar jarba.

13. Brustu båoir halsar

i båru hafs storri:

sukku sveinar fjorir

i sæ enn ogrunna.

13 b. Nu hefr fjorum

of farit våriun

løgr lagsmpnnum.

10. Der blev stærk tummel omkring masten, da soen bruste omkring
mig, ene måtte jeg arbejde mod otte ombord; lettere er det at bringe davre

til kvinderne i deres fruerstue end at øse Ellide på de hdje bølger.

11. Jeg sad på hynder i Baldershage ; jeg sang hvad jeg kunde for

kongedatteren; nu skal vi betræde Rans tunge leje, og en anden vil be-

stige Ingeborgs.

12. Den gang har jeg måttet undgælde for; Ingeborg gik med otte

tærner til møde med mig, men ikke med dig; vi har lagt sammen brændte
ringe i Baldershage; da var bevogteren af Halfdans jorder (Helge?)

langt borte.

13. hægge (skibs) halsene brast i den store havbølge: fire svende

sank i det dybe hav.

13b. Nu har søen slugt fire af vore fæller, som burde have levet:

men Ran, den usædelige kvinde, sorger for bænk og seng til de raske

mænd.
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^eims lifa skyldu, 16. Heill Elli5i,

en Rån gæt ir hlaup å båru,

roskum dfengjum brjot i trQllkonum

siftlaus kona tennr ok enni.

sess ok rekkju kinnr ok kjålka

i konu våndri,

14. Pann skal bring of fot eoa båoa

hoggva i fiagSi pessu.

er Halfdanar åtti,

åor oss tapi ægir. 17. Ek bar atta

auoigr faSir, rauoan: til eldstoar

sjå skal gull å gestum, dæsta drengi

ef gistingar purfum, i drifavebri

:

pat dugir rausnar-rekkum, nu hefk segli

i Rånar sal miojum. å sand komit,

erat hafs-megin

15. Sék trollkonur hægt at reyna.

tvær a båru,

pær hefr Helgi 18. furfut drengir

bingat sendar: dauSa kvi5a;

peim skal sni&a veri pjobglaftir

sundr i mioju pegnar minir;

hrygg Ellioi. pat mun verba,

å5r af bafi skrifti. ef vitu draumar,

14. Den røde ring skal hugges itu, som Halfdans rige fader har

ejet, for end havet tilintetgør os; man skal kunne se guld på gæsterne

midt i Rans sal, hvis vi trænger der til gæsteophold ; det sommer sig for

kraftige mænd.

15. Jeg ser to troldkvinder på bølgen; dem har Helge sendt hid

;

Ellide skal skære deres ryg midt over, for den skrider af havet.

16. Hil dig Ellide, løb ind på bølgen, knæk i troldkvinderne tænder
og pande, kinder og kæber i den onde kvinde, det ene ben eller hægge i

denne trold.

17. Jeg har båret til ildstedet otte svende, udmattede af skumsprøjtets

uvejr; nu har jeg fåt sejlet op på stranden; havets kraft er ikke let

at prøve.
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at ek eiga nmn gangfpgr kona

Ingibjprgu. horn hvålfanda,

hefk af drukkit;

19 (Hallvardr). Erat å menn sék å inar.

skjol at drekka

vestrvikingi,

skala jjås inunu j^urfa

hreggmooir li&s,

å5r hpfn taki.

sem vera inni;

eru hrauslari

Jpeirs hlunngota
22 (Frpj.J. Er munu5

eigi

drengir ausa oss of ki'iga

i drifaveSri. æbrufullir

eyjarskeggjar

;

20 (samme). Sex sék ausa heltlr munk ganga

en sjau roa en griba bibja

dæsta drengi einn til ognar

i drifavebri; vib y5r tiu.

er gunnhvotum

glikt i stafiri 23 (B/Qrn). Josum, en

Fribjjjof, er framm yfir gekk

fellr vi5 årar. ursvol båra.

21 (samme). Tak |)u af

golfi

teitir å tvau borS

tiu dægr ok åtta;

pat var kynfylgja

18. Mændene behøver ikke at frygte døden; mine mænd kan være

hoflig glade; det vil ske, hvis drammene ved besked, at jeg vil ægte

Ingeborg.

19. Der er ikke læ på skålen til at drikke for en vesterviking som
dér inde; taprere er de, som i skumsprøjtets uvejr øser skibet.

20. Jeg ser seks øse, men syv ro, udmattede mænd i skumsprøjtet

;

det ligner den kampraske Fridtjof i stavnen, når han falder forover ved

åretagene.

21. Tag du, gangskonne kvinde der på gulvet, mod det omvendte

horn: jeg har tomt det; jeg ser mænd på søen, de som, udmattede af
stormen, vil trænge til hjælp, for de når i havn.

22. I, frygtsomme, øboere, vil ikke kunne kue os; hellere vil jeg gå
end bede om fred ene til kamp med eder ti.
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kænna drengja,

hversu vér forum

meb Fribpjofi.

24 (Frpj). Drukkum
forSum

å Framnesi

fræknir drengir

meb fobur minum;

nu sék brendan

bæ barm vera,

ak oblingum

ilt at gjalda.

25. Einn munk ganga

upp fra strondu;

parfk litit lib

lof5a at tinna;

verpib eldi

i jpfra bæ.

ef ek eigi kørn

aptr at kveldi.

26. Tak vib skatti,

skatna drottinn,

fremstum tpnnum,

nema framar beibir;

silfr er å botni

belgjar nibri,

sem Bjprn hofum

babir rabit.

27. Helgi varb fyr hgggvi,

hraut sjobr å nef kauba,

hné Hålfdanar hlyri

or håsæti mibju;

par varb Baldr at brenna,

en baugi ek åbr naba,

siban fra eldi ok usla

odeigr dro ek bjuga.

23. Vi øste. medens den svalkolde bølge slog over os, glade på bægge

sider i 18 dage og nætter; det var de modige mænds slægtsnatur, hvor-

ledes ri fulgte Fridtjof.

24. Vi drak fordums på Framnes, tapre svende, hos min fader; nu
ser jeg, at den gård er brændt; jeg har fyrsterne ondt at gengælde.

25. Ene vil jeg gå op fra stranden; jeg behøver ikke meget mand
skab for at træffe fyrsterne; lægger ild i kongernes gård, hvis jeg ikke

vender tilbage i aften.

26. Tag mod skatten, mænds fyrste, med de forreste tænder, med-

mindre du ønsker det skal ske endnu mere eftertrykkelig: der er sølv på
bunden af skindposen, således som Bjom og jeg har indrettet det.

27. Helge, blev genstand for slag. pungen ramte uslingens næse;
Halfdans broder faldt midt ned af hojsædet; der måtte Balder brænde,

men ringen nåde jeg først; siden slæbte jeg ufej den krumbøjede kvinde

fra ilden og flammeødelæggelsen.
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28. Stundum vér til

stråud ar,

stort råSum vér sioan.

|)vit blår logi baukar

i Baldrshaga niiojum.

29. Hafa skalk baug

or bru&ar hpndum
or sumlhusi

seima mei5a,

så er hugr å mér

af hring digrum,

veror |)eini er varoar

vibr lililmagna.

30. Ganga fork fra garoi

gramr skjpldunga tveggja,

at illsoglum ættak

enn at vinna hefndir;

nær var ek gerbu Gunni

vi5 gistingar fundinn,

hrakoi mik frå husi

heldr meira on skvldi.

31. Kystak unga

Ingibjorgu

Belå dottur

i Baldrshaga:

svå skulu årar

å Elli5a

båoar brotna

seni bogi Helga

32. SiglSum vér or Sogui.

svå forum vér næstum.

\)å lék eldr et øfra

i 65ali våiu;

nu teki- bål at brenna

i Baldrshaga miojum;

28. Lad os skynde os ned til stranden, siden vil vi foretage store

gærninger, ti den blå flamme knitrer midt i Baldershage.

29. Jeg vil have ringen fra kvindens arm ud af mændenes drikke-

lagshus; det sind (lyst) har jeg på grund af den digre ring; den. der

vil forholde mig den, har for svage kræfter dertil.

30. Jeg tog vred til at gå bort fra de to kongers gård, at jeg endnv

burde tage hævn over den ilde-talende (?; teksten her er meget usikker);

jeg blev funden (opholdt mig) nær ved kvinden- da jeg gæstede hende; jeg

blev drevet bort fra hendes hus mere end det burde være.

31. Jeg kyssede den unge Ingeborg. Beles datter, i Baldershage; så

skal årerne knække på Ellide bægge to som Helges bue.

32. Vi sejlede ud af Sogn, således sejlede vi sidst, (at) da spillede

flammerne hojt over vort odel; nu begynder bål at brænde midt i Balders-

hage; derfor vil jeg blive tilvisse kaldt en varg (fredlos), det ved jeg

vil ske.
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pvi munk vargr at visn,

veitk |3at iniinu. heitinn.

II.

1. Mankat hyrra

en hugazræbur

Belå dottur

i Baldrshaga;

J3vi skalk hitta

Hring at måli,

hversu fylkir

fagnar greppi.

[en HerJDJofr er ekkjur grættak,

Geirtøofr er ek gaflokum

fleygbak,

Gunnjjjofr er ek gekk at fylki,

Ey^jofr er ek utsker rænta,

Heljrjofrer ekhentasmåbornum]

.... ]Dås ek var

æ5ri monnum:
nu hefk sveimat

me5 saltkorlum

hjalp jjurfandi.

å5r ek hingat kom.

2. Vildak kjosa

konung i helju

en unga mér

Ingibjprgu.

drykkju mikla,

d ren gi kåta,

en Elli5a

uppi å hlunnum.

4. Nu skal \}év of |>akka.

{du hefr pruoliga veitta,

buinn er greppr at ganga,

gisting ara nisti;

ek man Ingibjprgu,

æ meoan lifum bæ5i;

hon siti heil, en hljotum

hnoss fyr koss at senda.

3. få hétk Valtøofr.

er fork me5 vikingum,

5. Bu, Hringr konungr.

heill ok lengi,

II. 1. Intet husker jeg gladere end de fortrolige samtaler med
Beles datter i Baldershage: derfor vil jeg træffe Ring i tale (og se),

hvorledes fyrsten modtager manden (mig).

2. Jeg vilde ønske kongen til Hel og at den unge Ingeborg var min,
vældigt drikkelag, muntre drenge, og Eliide på rullestokke.

3. Da hed jeg Valtyv, da jeg for om med vikinger [Hærtyv, da jeg

bedrøvede kvinder, Spydtyv, da jeg skød gavlakker, Kamptyv, da jeg gik

i fylking, Øtyv, da jeg plyndrede udskær, Heltyv. da jeg smed småbørn]
. . . , da jeg var over andre mænd; nu har jeg (en stund) flakket om
blandt saltbrændere, trængende til hjælp, for jeg kom hid.

4. Nu vil jeg takke krigeren for det gæsteophold ; du har ydet mig
det herligt; nu er jeg rejsefærdig; jeg husker Ingeborg så længe vi hægge
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æztr golinga vist betr en |r>ik

und Ymis hausi; of varir sjålfan.

gæt, visi, vel

vils ok landa;

skulum vit Ingibjorg 7 (Hringr). Gefk bér

aldri finnask. fræknum,

Fri5j?jofi\ konn

6 (Hringr). Far eigi svå ok alla me5
FriSJpjofr heSan, eigu mina.

dyrastr drengja. (Fridpj.) Munk £>ær gjafar

i dgprum hug; ^»iggja eigi,

\)év munk gjald

a

neina frægr hafir

lunar hnossir fjgrsott tekit.

8. Af Ketill hceng-s sag-a.

I. meo oss vera;

1 (Brunt). Heill kom jpu bér munk fastnn.

Hængr, nema fvrir-lålir,

hér skalt Jpiggja dottur mina,

ok i allan vetr åSr dagr kom i.

lever; måtte hun være lykkelig, men jeg må sende hende en kostbarhed

(ringen) i stedet for kys.

5. Bo, kong Ring, rask og længe, ypperst af fyrster under himlen,

vogt godt, konge, viv og lande; jeg og Ingeborg vil aldrig (mere) mødes.

6. -Rejs ikke så lierfra Fridtjof, herligst af mænd, med bedrøvet sind;

dig vil jeg lonne dine kostbarheder tilvisse bedre end du selv vænter.

7. Jeg giver dig, tapre Fridtjof, min hustru og dermed alt mit eje.

— De gaver vil jeg ikke modtage, medmindre du, berømte fyrste, har

fåt helsot.

1. 1. Vær velkommen Hong; her skal du modtage ophold og være
hos os hele vinteren; dig vil jeg give min datter, for det bliver dag. med-

mindre du vrager hende.

2. Her vil jeg modtage ophold — jeg tror, at en finlaps trolddom
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2 (Ketill). Hér munk

hygg at val di

finns fjpikyngi

feiknaveori;

i allan dag

einn josk vi5 jsijå;

hvalr kyrbi sæ —
hér munk biggja.

II.

I (Ketill). Skrib af kjålka.

kyrr {du hreina,

seggr siSfgrull,

seg hvat heitir.

(Gusi) Gusa kalla mik

gofgir Fin nar,

emk oddviti

alirar JDJ65ar.

2. Hvat er JDat manna,

er mér i moti ferr.

ok skrior sem vargr af vi5i,

æ5ru skalt niæla,

et' undan komsk,

brisvar i tirbi Prumu.

2 b (Gusi). Hverr er å

ondrum

ondurSan dag.

gjarn til gunnar

i grimmum hug:

vit skulum freista

flein at rjoba

hvarr at pSrum.

nema hugr bi li.

3 (Ketill). Hængr ek heiti,

kominn or Hrafnistu.

hefnir Hallbjarnar;

hvi skribr bu enn armi?

friomålum mæla

munkat vio finn ragan,

heldr munk boga benda,

JDanns mér Brun i gat.

voldte det farlige uvejr; hele dagen har jeg ost om kap med tre, en hval

stillede søen — ," her vil jeg modtage ophold.

II. 1. Kryb af slæden, stil dine rene, silde rejsende mand, sig hvad
du heder. — De ædle Finner kalder mig Guse; jeg er hele folkets an forer.

2. Hvad er det for en mand, der møder mig og kryber som en ulv

ud af skoven?
; frygtens ord skal du tale. hvis du undslipper, tre gange

i Trumas fjord-

21). Hvem er på skier i morgenstunden?, begærlig efter kamp i

grum hu; vi skal prøve at rødne et spyd (og sende) imod hinanden,

med mindre dit mod svigter.

.'?. Hong hedder jeg, kommer fra Ravnista, Halbjorns son; hvorfor

skrider (kører?) du her elendige?; fredens ord vil jeg ikke tale til en fej

flnlap; hellere vil jeg spænde den bue, som Brune gav mig.
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3 b (Ketill). Hæng kalla

mik

hålf'u nafni,

munk veita pér

vibnåm heban;

skalt vist vita,

å5r vit skiljum,

at bukorlum

bita 91'var.

4 (Gusi). Busk pii nu vib

bitri eggprumu,

haf hlif fyr per,

bart munk skjota;

jpér munk bråbla

at bana verba,

nema pii af aubi

øllum låtir.

5 (Ketill). Munk af aubi

eigi låta

ok fyr einum pér

aldri renna;

fyr skal |?ér hoggvin

hlif fyr brjosti

ok fyr sjonum

svart at ganga.

6 (Gusi). Skalta gulli

né gørsimum

meo beilum hag

heima rå&a;

kømr pér ban i

brått at hpndum,

ef skulum uti

oddum leika.

7 (Ketill). Munkat gulli

vi5 Gusi skipta

né heldr fyrri

til fribar mæla;

mér er bråbr bani

betri miklu

en bugleysi

ok hebankvåma.

3 b. Hong kalder man mig med det halve navn; jeg vil her yde dig

modstand; tilvisse skal du vide, for vi skilles, at banders pile bider.

4. Bered dig nu til heftig kamp, hav et skjold for dig; kraftig vil

jeg skyde; jeg vil hurtig volde din død, medmindre du udleverer al din

rigdom.

5. Jeg vil ikke udlevere min rigdom og aldrig flygte for dig alene;

for skal skjoldet for dit bryst blive hugget itu og sortne for dine ojne,

6. Du skal ikke hjemme råde for guld eller kostbarheder under ufor-

styrrede livsforhold ; døden vil hurtig ramme dig, hvis vi ude skal lege

med odde.

7. Jeg vil ikke dele mit guld med Guse og ej heller først bede om

fred; ntig er en hurtig død meget bedre end modloshed og undslippen.
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8 ( Ketill). Feigr ert pli nu,

finnr enu ragi,

er pu f'6ltrø5r

flein pinn rangan.

III.

(Ketill). Hvat er pat

bysna,

er vi5 berg stendr,

ok gapir el di yfir?

busifjar okrar

hykkat batna munu;

lit pu å Ijosvega.

IV.

1 (Ketill). Hjålmr ok

Stafnglåmr,

hlifiS ykr ba5ir,

gefi5 rum gomlum
at ganga framar hot i.

2. Fljuga folknporur,

frækn er Dala-kappi,

Ijotr er leikr eggja,

litit er skegg å karli;

skrapa skinnkyrtlar,

skjålfa jårnserkir.

hristask hringskyrtur,

hræoisk biftill meyjar.

V.

1 (Ketill). Hvat er bat

flag5a,

er sék å fornu nesi

ok glottir vi5 guma,

at uppverandi solu,

er hefk enga fyrr

leiSiligri litit.

2 (Forad). ForaS ek heiti,

fædd vark nor5arla

S. Dødsens er du nu, feje finlap, siden du træder dit skæve spyd

under fødder.

III. Head er det for et under, der står ved bjærget og gaber over

ilden? jeg tror ikke at vort naboforhold vil blive bedre; se mod lysets

veje (øst).

IV. 1. Hjælm og Stavnglam, værger eder hægge, giv plads for den

gamle at gå noget længere frem.

2. Spydene flyver; tapper er Dalekæmpen; styg er æggenes leg;

ringe er skægget på manden; skindkjortle rasler, jærnsærkerne ryster,

ringskjorterne bæver; møens bejler frygter.

V. 1. Hvad er det for en trold, som jeg ser på det gamle næs og

griner mod manden (mig), ved solens opgang, en sådan, hvis mage i mod-

bydelighed jeg aldrig for har set-

2. Forad (Fordærv) hedder jeg; født var jeg tapper nordpå i Ravnsø,
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hraust i Hrafnseyju;

hveimleio DUQionnum,

hvot til åræois

livatki er ilt skal inna.

3. Mprgum inanni

het'k til inoldar sniiit

peims til fiskjar tor;

hverr er enn kopurmåli,

er kominn er i sker?

4 (Ketill). Einhlitr

pottumk,

å5r hér komum,

of fiestar allar fa rar.

hvats ferlig

flpgo of gleipa;

lastak dreng dæsinn,

drifk a vit fanga.

5. Hykkat fyrir vinnask,

hvats Forab mælir;

naudir mik livgttu.

naniun attak bjarga
;

hættak eigi

å holm til sela,

ef i eyju

ærnir væri.

6 (Forad). Synjak pess

eigi,

seggr enn vibforli.

at pn lif hafir

langt of menn a5ra,

ef fund okkarn

fyr&um oblaubum

segir sveinn litill.

sék pinn hug skjålfa.

7 (Ketill). Ungr var ek

heima,

fork einn saman

opt i ulven;

marga myrkriSu

forhadt af bønderkarle, rask til handling, hvad ondt der end skal

gores-

'.i. Mangen en mand, som er draget ud på fiskeri, har jeg ført til

mulde; hvem er den ordtrodsige, der er kommen her til skærene?

4. Enerådig tyktes jeg, for jeg kom hid, med hensyn til alle mine
rejser, hvad så end grulige trolde snakker; jeg dadler den dovne svend,

jeg kommer her for at fiske.

5. Jeg mener ikke at hvad Forad end siger vil gore mig mén; nøden

æggede mig, jeg havde mine nærmeste at føde; jeg vovede mig ikke her

til øen for at fange sæl, hvis der var nok af dem hjemme på øen.

(5. Jeg nægter det ikke, vidfarne mand, at du får et liv langt læng-

ere end andre, dersom du kommer til at fortælle uforfærdede mænd om
vort møde, ubetydelige mand: jeg ser at dit mod ryster.
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fank å minni gotu;

hræddumk aldri flagba

fnosun.

8. Langleit ert, fostra,

lætr roa nefit;

hefka flagb

ferligra litit —
e5a hvert hefr ]du for

gprva?

9 (Forad). Gang hofk upp

i Angri,

eigrabak [)å til Steigar,

skålm glamrandi skrapti,

skarmtak |?å til Kanntar,

elda munk å Jabri

ok at Utsteini blåsa,

jpå munk austr vib Elfi.

åbr dagr å mik skini

[ok meb brubkonum beigla

ok brått gefin jarli].

10 (Forad) Seybi |3inum

munk snua

ok sjålfum \)ér gnua,

unz f)ik gribr of gripr

[ok mun hon koma meb
sinu gjålfri].

11 (Ketill). Qruin truik

minum,

en ]?u afrendi JDinni,

fleinn mun \)ér mæta,

nema [)u fyrir hrøkkvir.

12 (Forad). Flaug ok Fifu

hugbak fjarri vera,

hræbumkat Hremsu bit.

7. Ung var jeg hjemme; ene færdedes jeg ofte i udliggersteder

;

mangen en trold har jeg mødt på min vej: men aldrig var jeg bange for

troldenes vrede.

8. Du har et langt ansigt, fostermor, lader din næse vrikke: aldrig

har jeg set en mere grufuld trold — men hvorhen skal du rejse?

9. Min rejse begyndte jeg i Anger; derfra slentrede jeg til Steg, mit

sværd dinglede og klirrede: så vil jeg skræve (?) til Karmaen, jeg vil

tænde ild (for at koge) på Jæderen og blæse (tænde ild?) ved Udsten;

så vil jeg være østpå ved Gotaelven, for solen skinner på mig [og dér gå
med brudekvinder og hurtig blive gift med jarlen],

10. Din ild vil jeg rende op og ned på og gnide (behandle) dig selv

(hårdt), indtil troldkvinden tager dig [og hun vil komme med sin stoj].

11. Jeg stoler på mine pile, men du på din styrke; pilen vil møde
dig, medmindre du viger derfor.

12. Fløg og Five trode jeg var langt borte; for Hremsas bid frygter

jeg ej

20
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VI.

1 (Bpdmodr). Hverr er enn

havi.

er å haugi sitr

ok horfir veftri vior?;

frostharoan mann
hykk bik feiknum vera,

er bér hvatki hlyr.

2 (Ketill). Ketill ek heiti,

kominn or Hrafnistu.

bar vark upp of alinn;

hugfult hjarta

veitk hlifa mer;

bo vildak gisting geta.

3 (Bpdm.). Upp skalt risa

ok eigra haugi af

ok sækja mina sali;

måls-efnis

annk pér margan dag.

ef vilt biggja far.

4 (h'et.J. Upp munk risa

ok eigra haugi af,

alls mér Bo5m65r by5r

;

brooir minn,

bott sæti brautu nær,

myndit betr hafa bo5it.

5 (Bpdm.). Gamall ert

fostri,

at ganga hervigis til

ok berjask vi5 Framar til

Qår,

å léttum aldri

gaf honum Ooinn sigr;

mjok kvebk hann vigum

vanan.

6 (Kel). 65in blota

geroak aldrigi:

hef'k bo lengi lifat:

Framarr veitk

VI. 1. Hvem er den hoje, der sidder på hojen og ser lige imod
vinden?; meget frosthård tror jeg du må være. eftersom intet yder dig læ

2. Ketil hedder jeg kommen fra Rafnista; dér blev jeg opfødt; et

modigt hjærte ved jeg skærmer mig; dog vilde jeg gærne få gæstely.

li. Op skal du stå og gå fra hojen og søge til mine sale; måltid

mider jeg dig mangen dag, hvis du vil modtage gæstfrihed der.

4. Op vil jeg stå og gå fra hojen, eftersom Bodmod indbyder mig .'

min broder vilde ikke have budt bedre, selv om han havde bot ved vejen.

5. Du er gammel, fosterfar, at gå til kamp og kæmpe med Framar
om gods; i den lette alder (ungdom) har Odin givet ham sejr; jeg siger.

han er meget vant til kamp.

6. Til Odin har jeg aldrig ofret; og jeg har dog levet længe; jeg

ved, at Framar vil falde for end dette hoje hoved.
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at falla mun
fyrr en petta håva hpfub.

VII.

1 (Framarr). Illr er prn i

sinni,

emkak sårr at kvibak;

grefr hann sinar greipar

gular i æbar minar;

hlakkar nu hreggskornir.

hvers er hann forkunnigr?,

opt hefk ara gladdan,

å5r vark gobr valgQglum.

2. Veifir bu vængjuni,

våpnum munk ^>ik beita;

vafrar vibflogull,

sem vitir mik feigan;

vi lir ert vigstari,

vit munum sigr ha fa,

hverf bu at Hængi,

hann skal nu deyja.

3 (Kel). Dregsk nu

Dragvendill,

deila kras arnar;

mættir meingQldrum,

måttira bita;

hins mik eigi var5i,

at hrøkkva myndi

eggjar eitrherbar,

bott 05inn deyfbi.

4. Hvat er bér Dragvendil

hvi ert slær orbinn.

til hefk nu hQggvit.

tregt er bér at bita;

hlibar at hjgr^ingi,

hefra bér fyrr orbit

bilt i braki målma,

bars bragnar hjoggusk.

5 (Fr.). Skelfr skegg å

karli,

skeika våpn gpmlum,

VII. 1. Ond er orn i følge; jeg er (dog) ej såret, så at jeg ængstes;

den graver sine gule klør ind i mine årer; nu glæder ornen sig, hvad
er det den ved (aner)?; ofte har jeg glædet ornen; for var jeg god mod
ravnene.

2. Du svinger med vingerne: med våben vil jeg angribe dig; du,

vidtflyver, bevæger dig, som om du vidste min død; du tager fejl, om;
vi to vil få sejr; vend dig mod Hong; han skal nu do.

3. Flyv nu ud Dragvendil, for at sønderlemme ornens kræs; du
mødte méntrolddom. du kunde ej bide; det væntede jeg ikke, at de edder-

hærdede ægge vilde vige, selv om, Odin sløvede dem.

4. Hvad er der ivejen med dig Dragvendil; hvorfor er du bleven

sløv? jeg har hugget med dig; du vil ikke bide; du viger i kampen; du
har aldrig for veget i kampen, hvor m<endene sloges.

5. Skægget ryster på manden: våbnene glipper for den gamle; han

20*
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fryr hann bjor hvossum,

hræb i sk tab ir meyjar,

bryndusk benteinar,

svåt bita måttu

hplda hugpruba,

ef pér hugr dygbi.

6 (Ket.). farfatt oss eggja,

eiga mér sjaldan

fyrbar flugtraubum

fryja storhoggva;

bit nu Dragvendill

eba brotna ella

:

horfin er heill båbum,

ef hrøkkr sinn pribja.

7. Hræbiskat fabir meyjar

meban lieill er Dragvendill

vita vist pykkjumk,

verbrat l)ilt prysvar.

8 (Fr.). Hugr er i Hængi,

hvass er Dragvendill,

beit hann orb Obins

sem ekki væri:

brask nu Baldrs fabir,

brigt er trua hånuni:

njot pu heill handa.

hér munum skil jask.

9. Af Grims sag-a lodinkinna.

I.

1 (Grhnr). Hvat heita

pær

hrauns ibuur,

er skaba vilja

skipi minu?

ykr hefi ek

einar sénar

åmåtligstar

at yfirlitum.

gor det skarpe sværd bebrejdelser ; møens fader er bange: sværdet blev

hvæsset, så at det kunde bide modige kæmper, hvis dit mod havde

strakt til.

6. Du behøver ej at ægge mig: mændene behøver sjælden at tirre

mig. flugtsky mand, til store hug: bid nu Dragvendil eller også knæk
itu; heldet er forsvundet fra os bægge to, hvis du svigter tredje gang.

7. Møens fader frygter ej, sålænge Dragvendil er hel: tilvisse mener

jeg at vide, at den svigter ikke trende gange.

8. Der er mod i Hong og Dragvendil er skarp: den bed Odins ord

som om de intet var: nu svigtede Balders fader; det kan skuffe at tro

på ham: nyd dine gærninger godt; lier vil vi skilles.

I. 1; Hvad hedder de klippeboersker, som vil ødelægge mit skib?;

I er de, som jeg har set allerforfærdeligste af udseende
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2 (Feima). Feima heitik,

fædd vark noroarla,

Hrimnis dottir

or ha fjalli,

hér er systir min

hålfu fremri,

Kleima at nafni,

komin til sjåvar.

3 (Gr.). l?ritizk hvergi

fjaza dottir,

brubir verstar,

brått skalk reibask;

ykr skalk rétt,

åor røbull skini,

vprgum senda

vist til bråbar.

skulub aldrigi,

nema skøp råbi.

heilir heban

heim of komask.

5 (Gr.). Skalk ykr

båbum
skjotla heita

oddi ok eggju

i upphafi;

munu på reyna

Rognis mellur,

hvårt betr dugir

broddr eba krumma.

II.

1 (Gr.). Hér hofum felt

4 (Kleima). f'at var til foldar alla

fyrri, tirarlausa

at fabir okkarr tolf berserki;

brottu seiddi po var Sørkvir

båru hjarbir; prottrammastr

2. Feima hedder jeg; jeg blev født nordpå, Hrimnis datter fra det

hoje fjceld; her er min søster, ved navn Kleima, dobbelt så dygtig, kom-
men ned til søen.

•i. Ingen steder trives Tjases datter, de værste kvinder; snart vil

jeg blive vred; eder skal jeg tilvisse sende lige til ulvene til bytte for dem,

for solen skinner.

4. Det skete for, at vor fader tryllede fiskene bort; I skal aldrig

slippe levende herfra og hjem, medmindre skæbnen vil det.

5. Jeg skal straks true eder bægge hurtig med od og æg; da vil

jættens elskerinder prøve, hvad der er stærkest, pilen eller næverne.

II. 1. Her har vi fældet til jorden alle de 12 bersærker, hæderløse,

dog var Sørkve den kraftigste af de mænd og Trost som den anden.
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peira seggja,

en Frpstr annarr.

2. Fyrst munk likja

ept fpSur miniim,

skala min dottir,

nema skor hpggvisk,

naubig geiin

neinum manni,

goovefs pella,

me5an Grimr lifir.

10. Af Qrvar-Oddsag-a.

I.

I (Vglva). Æg eigi mér

Oddr å Jaori

eldiskiou,

pott ymist geipum;

saga mun sannask.

er segir volva;

pil veit manna
ørlog fyrir.

pott sær of pik

sægjum gangi,

po skalt brenna

å Berurjo&ri.

3. Naor mun pik hoggva

neoan å fæti

frånn or fornum

Faxa hansi.

2. Ferr eigi svå

fjpr5u brei5a

né libr yfir

langa våga,

[3 b, v. 1. til 3: Skal per

ormr granda

eitrblandinn

frånn or fornum

2. Først vil jeg efterligne min fader; min datter skal ej, medmindre
mit hoved bliver hugget af, mod sin vilje, den unge mø. blive gift med
nogen, sålænge Urim (jeg) lever.

I 1. Tru mig ikke, Odd på Jæderen, med en ildstok, selv om vi

snakker nu om et og andet; det vil sandes, som volven (jeg) siger;

jeg kender alles skæbne forud.

"2. Du rejser aldrig så over brede fjorde eller sejler over lange vige,

selv om søen styrter over dig aldrig så meget, du vil dog blive brændt

på Berurjod.

3. En orm vil hugge dig nedentil på foden, glinsende, ud af Fakses

gamle hoved [V. L: En orm. blandet med gift, glinsende, ud af F. g. h.
}

vil skade dig; ormen — foden; da er du fyrste bleven fuldgammelj.
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Faxa hausi; bornir våru

naor mun bik hoggva Arngrims synir

neban å fæti; ok Eyfuru.

bå ert fullgamall

fylkir or5inn]. 2. ^å fråk manna
meinubgasta,

II. 6-gjarnasta

(QIvqt). Serk hefik hér gott at vinna,

or silfri beir ro berserkir

i sex stobum gorvan. b9ls of fyldir,

ermr å Iralandi, tvau skip hruSu

9nnur norSr meo Finnum

;

tryggra manna.

slogu Saxa meyjar,

en su&reyskar spunnu, 3 (Oddr). Menn sék

våfu valskar drosir, ganga

varp Objobans mobir. fra Munarvågum
gunnar gjarna

III i gram serkjum

;

1 (Hjdlmarrj. Hervarbr, beir hafa rei&ir

Hjørvarbr, romu hå5a;

Hrani, Angantyr, eru okkur skip

Bildr ok Bofi, au5 å strgndu.

Barri ok Toki,

Tindr ok Tyrfingr, [4. Nu var mér otti

tveir Haddingjar, — einu sinni,

beir i Bolm austr er beir grenjandi

II. Her har jeg en særk gjort af sølv på seks steder; det ene ærme
i Irland, det andet nordpå hos Finnerne; Saksernes møer har slat væven,

sydrøske har spundet, vælske kvinder vævet, Opjodans moder kantet(?) den.

III. 1. Hervard osv. — de blev fødte østerpå i Bolm, Arngrims og

Øfuras sonner*

2. De har jeg hørt er de mest ondsindede mænd og mindst lystne

efter at udføre, hvad der er godt; de er bersærker, opfyldte af ondt; de

har ryddet to skibe med fuldtro mænd.

3. Jeg ser mænd gå fra Munarvåg, kamplystne, i grå særke, vrede

har de kæmpet; vore skibe er folketomme ved stranden.
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gengu af pskum

ok emjandi

i ey stigu

tirarlausir,

vpru tolf sanian.
|

5 (Hj). Fara halir

hraustir

af herskipuni

tolf menn saman

tirarlausir;

vit munum i aptan

(3oin gista

tveir fostbræbr.

en peir tolf lifa.

[v. l.til 1-4: Hlioum vit

fyr hjaldrvibum

aldri pott okkr

atalt pykki.]

6 (Oddr). Wi munk or&i

andsvør veita:

peir niunu i aptan

Ooin gista

tolf berserkii-,

en vit tveir lifa.

7 (Ang.J. It eruo halir

haroir komnir:

fallnir eru ykrir

forunautar.

8 (Oddr). Hér eru halir

haroir komnir,

tirarlausir,

fara tolf saman:

einn skal vi5 einn

eiga nema sé deigr

hvatra drengja

e5a hugr bili.

IV.

1 (Oddr). Hvat er pér

Hjålmarr?

hefr bu lit brugbit;

pik kveSk mæ5a

[4. Nu havde jeg frygt for første gang, da de brølende gik op af

skibene og hylende steg i land på øen, uden hæder, var 12 talt.]

5. Tapre mænd kommer op fra krigsskibene, 12 mænd talt. nden
hæder; vi to vil i aften Odin gæste, to fostbrødre, men de 12 leve. fEller

:

Lad os aldrig vige for krigerne, selv om vi synes alt farligt; vi to osv.].

6. Det ord vil jeg give svar på: de vil i aften gæste Odin, de 12

bersærker, men vi to leve.

7. I kraftige mænd er komne (os imøde); eders ledsagere er faldne-

8. Her er kraftige mænd komne, uden hæder. 12 mænd ifølge:

én skal kæmpe mod én af de raske mænd, medmindre de er feje eller

deres mod svigter.

IV. 1. Hvad er der med dig Hjalmar? ; du har skiftet farve; jeg
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margar undir;

bjålmr er pinn hoggvinn,

en å hli5 brynja;

nu kvebk fjørvi

of farit pinu.

2 (Hjdlm.). Sar hefk

sextån.

slitna brynju,

svart er mér fyr sjonum,

séka ganga;

hneit mér vi5 hjarta

hjgrr Angantys,

hvass bloSrefill.

berSr i eitri.

3. Attak å foldu

fimm tun sanian.

en ek pvi aldri

unSa råbi

;

nu ver5k liggja

litt megandi,

sverbi sundraSr

Såmseyju i.

4. Drekkr nie<5 jpfri

jarla mengi

9I glaftliga

at Uppsolum;

niæSir marga

mungåt fira,

en mik eggja spor

i ey péa.

[v. 1. til 1—4: Drekka i

hollu

huskarlar mjp5

menjum gpfgir

at mins føSur.]

5. Leiddi niik en hvita

hilmis dottir

å Agnafit

utanverSa

;

saga mun sannask,

siger at mange sår udmatter dig; din hjælm er forhugget, og brynjen

på din side; nu siger jeg, at det er ude med dit liv.

2. Jeg har sexten sår, en flænget brynje; det er sort for mine ojne,

jeg kan ikke se at gå; Angantys sværd ramte mig i hjærtet, den hvasse

od, hærdet i gift.

3. Jeg ejede i landet fem tun ialt, men jeg var aldrig tilfreds med
den stilling; nu må jeg ligge med svage kræfter, flænget af sværdet på
Samsø.

i. Jarlers mængde drikker- glad øl hos kongen i Upsala; drikken

møder mange mænd, men sårene udmatter mig på øen [Eller: Hus-

karlene drikker, smykkede med ringe, mjød i hallen hos min fader ; drik-

ken osv.].

5. Den lyse kongedatter fulgte mig til kanten af Agnafit; de ord
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er sagoi mer,

at aptr koma
eigi myndak.

[v. 1. til 1—4: Hvarfk fra

hvitri

hlabs be&gunni

å Agnafit

utanverSri.]

7. Hvarfk fra fogrum

fljoba søngvi

otraubr gamans

austr me5 Sota

:

fyr skundaoak

ok fork i H5

hinzta sinni

fra hollvinum

6 Drag mér af hendi

hring enn rauoa,

fær enni ungu

Ingibjorgu,

så mun hen ni

hugfastr tregi,

er ek eigi kørn

til Uppsala.

8. Hrafn flygr austan

af ham meibi;

flygr honum eptir

ørn i sinni;

peim gefk erni

øfstum bråbir,

så mun å blobi

bergja minu.

«. Tillæg fra Ørvar-Oddssaga.

1. Fregni eigi pat

å fold konur,

at fyr høggum

hlifask létak;

hlærat at pvi,

at hlioa gerbak.

vil sandes, som hun sagde mig, at jeg ikke vilde vende tilbage [Eller

:

Jeg drog bort fra den lyse kvinde yderst på Agnafit; de ord osrj.

6. Træk mig af armen den røde ring, bring den til den unge Inge-

borg; den sorg vil bo i hendes bryst, at jeg ikke mere kommer til Upsala.

7. Jeg forlod kvindernes fagre sang. skont jeg var villig til gammen,
østerpå med Sote; jeg fremskyndte min rejse og begav mig til hæren
sidste gang fra mine tro venner.

8. Der flyver en ravn fra østen fra det hoje træ: en om flyver efter

den som dens ledsager; det er den sidste om jeg giver bytte: den vil

drikke mit (eget) blod.

o.. 1. Kvinderne skal ikke erfare det i landet, at jeg værnede mig
mod hug; den kloge kvinde i Sigtun ler ikke af det, at jeg veg.
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snot svinnhuguo

Sigtiinum i.

2. Hvarfk fra ungri

Ingibjorgu;

skjott rézk ol' ^at

å skapadægri;

så mun fljoSi

fastnæmr tregi,

er vit sioan

sjåmk aldrigi.

3. Ber til synis,

så er minn vili,

Hjalmars brynju

i hgll konungs;

hugr mun gangask

hilmis déttur,

er hon hoggna sér

hlif fyr brjosti.

4. Sék hvar sitja

Sigtiinum å

ttj65 paus lottu

farar mik pa&an

;

gle&rat Hjalmar

i holl konungs

9I né rekkar

of aldr si5an.

p. Yderligere tillæg til det foregående

I. Drukkum ok dæm&um
dægr mart saman

Ålfr ok Atli,

Eymundr, Tran i.

Gizurr, Glåma.

Gu&varbr, Stari,

Steinkell, Stikiil,

Storolfr, Vifill.

2. Hrafn ok Helgi,

HlQbvir, Igull,

Steinn ok Kari,

2. Jeg drog bort fra den unge Ingeborg; der faldt en hurtig af-

gorelse på skæbnens (dødens) dag; den sorg vil betage kvinden stærkt, at

vi aldrig mere ses.

3. Bær til fremvisning — det er mit ønske — , Hjalmars brynje i

kongens hal; kongens datters sind vil blive betaget, når hun ser huggene

på dens bryst-

4. Jeg ser hvor der sidder i Sigtun de kvinder, som rådede mig fra
at drage bort derfra; aldrig mere vil øl eller mændene glæde Hjalmar i

kongens hal.

p. i.r . ,. Vi drak og snakked muntert mangen en dag sammen Alf og

Atle osv.. . . [V. 4J vi sad alle pd én og samme bænk glade og muntre; ti

er jeg uvillig til flugt.
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Styrr ok Ali.

Qzurr, Agnarr,

Ormr ok Trandill,

Gylfi ok Gauti,

Gjafarr ok Raknarr.

3. Fjølmundr, Fjalarr,

Frosti ok Beinir,

Tindr ok Tyrfingr,

tveir Haddingjar,

Valbjprn. Vikarr,

Vémundr, Flosi,

Geirbrandr, Goti,

Guttormr, Snerill.

4. Styrr ok Åri,

V.

(Risadottir). Tuttr

ok toppr fyr nefi;

meiri var Gobmundr
i gær borinn.

itli

Steinn ok Kari

Vpttr, Véseti,

Vémundr, Hnefi

Vér å einn bekk

allir såtnm
teitir ok reiiir:

pvi emk trau&r tlugar.

5. Svarfandi, Sigvaldi,

Sæbjorn ok Kolr,

Pråinn ok Pjostolfr,

Porålfr ok Svatr,

Hrappr ok Haddingr,

Hunfastr, Knui.

Ottarr. Egill

meo Yngvari.

koma mér at bjarga.

ok beoju mina

beint sem aora;

parfk nu allra

peira gengis.

VI.

1 (Ogmundr). Beibik

GeirrøS

meo go5a hylli,

kappa enn stærsta,

2. Nu munk kasta

kåpu minni,

peiri er gpr var

af gron jofra,

en hlaSbuin

V. Lille Tutt. med en tot under næsen, storre var Gudmund, født

i går.

VI. i. Jeg beder Geirrød, der besidder guders gunst, den stårste

kæmpe, at komme for at redde mig, ligeledes min hustru såvel som andre:

nu trænger jeg til deres alles hjælp.

2. Nu vil jeg kaste min kåbe bort, den som blev gjort af fyrsters

skæg, og var guldbræmmet på hægge sider; udmattet må jeg give slip

på den.
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å hlibar båbar;

munk hennar mobr

missa verba.

3. £*eir elta mik

allsysliga

Oddr ok Sirnir

orrostu fra.

VII.

1 (Sjblfr). Oddr klauft

eigi

at orrostu,

hrokk hjålmat Ii5,

Hambis skyrtur;

gubr geisabi,

gekk eldr i bæ.

|3ås å Vinbum

vå sigr konungr.

2 (Sigurdr). Oddr vart

eigi

at eggrobi,

J3ås vér seggi fallvaldsj

svelta létum;

bark sår Jsaoan

sex ok åtta,

en meb byggbum

batt |)ér matar.

3 (Oddr). II skulub

hlyba

hrobri minum
SigurSr ok Saeolfr,

sessunautar.

ykr ak gjalda

greypan verka

hrobr barbsnuinn

huglausum tveim.

4. Pu lått Sæolfr

sobgolfi å.

dåba vanr

ok dyrs bugar,

en ek einn ut

meb Akvitånum

fjora menu
fjpi'vi næmbag.

3. De forfølger mig meget ivrig, Odd og Sirne, bort fra kampen.

VII. 1. Odd, ej kløvede du brynjer i kampen: den hjælmede skare

veg; kampen rasede, flammen angreb gårdene, da kongen randt sejr

over Venderne.

2. Odd, du var ikke tilstede i kampen, da vi lod [kongens] mænd
dø; jeg bar derfra fjorten sår, men du tiggede dig mad i bygderne.

3. / skal høre på min sang Sigurd og Sjolf, siddefæller; jeg har

eder en slem vise at betale, en hård sang, eder to modløse.

i. Du, Sjolf, lå på køkkengulvet uden bedrifter og herligt mod, men
jeg ude blandt Akvitanerne alene dræbte fire mænd.
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5 (Sjj. Pii hefr Oddr

la rit

me5 olmusum

ok bitlinga

af bor5i begit.

en ek einn

af Ulfstjalli

hoggvinn skjold

i hendi bark.

6 (Sig.). Oddr vart eigi

ut me5 Girkjum,

bås å Serkjum

svero vår ruoum

:

gerbum harban

hljom isarna,

fellu fyrbar

i folkroSi.

7 (Od.). Slott vi5 meyjar

målbing Sæolfr,

nie&an loga létuni

leika of kynnum,

unnum haroan

Hunding drepinn

ok Qlvi var

aldrs of synjat.

8. Pu lått Sigur&r

i sal meyja,

nieban vib Bjarnia

boroumk tysvar,

håbum hildi

hauksnarliga,

en bu seggr i sal

svaft und blæju.

9 (Sj,). Oddr vart eigi

å Atalsfjalli,

bås fenloga

fengit høfbuni;

vér berserki

binda knåttum:

bå var af kappi

konungs li5 drepit.

5. Du, Odd, har flakket omkring med tiggere og modtaget billinger

af bordet, men jeg ene bar et forhugget skjold ned af Ulfsfjældet.

6. Odd, ej var du ude mellem Grækerne- da vi rødfarvede vore sværd

i Særkernes blod; vi gjorde en håri våben-sang (kamp); mændene faldt

i kampen.

7. Du havde talemøder med møerne. Sjolf, medens vi lod flammerne
spille over husene; vi fældede den kraftige Hunding, og Olve blev det

nægtet at leve.

S. Du, Sigurd, lå i møernes sal, medens jeg kæmpede to gange med
Bjarmerne; vi havde en kamp med høge-kraft, men du mand sov i salen

under lagnet.

9. Odd, ej var du på Atalsfjæld, da vi havde erobret guldet; vi

bandt bersærkerne; da blev med kraft kongens laer dræbt.
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10 (Od). Sæolfr vart eigi

pars sjå knåttum

brynjur manna,

blobi pvegnar;

hrukku oddar

i hringserkjum,

en hpll konungs

heldr kannabir.

11. Sigurbr vart eigi

pars sex hrubum

håbyrbub skip

fyr Hauksnesi

;

vart ok eigi

vestr meb Skolla,

pars Engla gram

aldri næmbum.

12. Sæolfr vart eigi.

pars svero rubum

hvoss å jarli

fyr Hléseyju,

en pu hallabisk

heima å milli

kynmålasamr

kålfs ok pyjar.

13. Sigurbr vart eigi,

er å Selund feldak

bræbr bobharba

Brand ok Agnar,

[Åsmund, Ingjuld

AIfr var enn fimtij

en heima lått

i I19II konungs

skrokmålasamr,

skaub hernumin.

14. Sæolfr vart eigi

subr å Skibi,

pars konungar

knibu hildi;

obum dreyra,

svåt i pkla tok,

1(1. Sjolf, du var ikke, hvor vi så mændenes brynjer raskede i blod;

oddene sprang i ringbrynjerne, men du mønstrede heller kongens hal.

11 Sigurd, du var ikke, hvor vi ryddede seks hojbordede skibe foran

Høgsnæs; ej var du heller vesterpå med Skolie, hvor vi berøvede Anglernes

konge livet-

12. Sjolf, du var ikke, hvor vi rødfarvede de hvasse sværd i jarlens

blod udenfor Læsso; men du lænede dig hjemme, forfærdelig snaksom,

mellem kalv og pige.

13. Sigurd, du var ikke tilstede, da jeg på Sælland dræbte de kamp-
kraftige brødre, Brand og Agnar, [Asmund og Ingjald, Alf var den femte],

men du lå hjemme i kongens hal som en lognagtig hærtagen usling.

14. Sjolf, ej var du syd på Ski. hvor kongerne kæmpede, vi vadede

i blod, så at det gik til anklen; mange drab udførte jeg; du var ikke dér.
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vig vakoak inorg;

vart eigi par.

15. Sigur&r vart eigi

i Sviaskerjum,

pås Hålfdani

heiptir gulduni;

u i*5u ran dir

rogmiklaSar

sveroum skornar,

en sjålfr drepinri.

16 Heldum aski

i El farsker

teitir ok reifir

at Tronuvågum,

par lå Qgmundr
Eypjofs ban i.

traubastr flugar,

å tveim skipum.

17. far létum vér

lindi bai*5a

horbu grjoti.

hvossum sverbum;

prir lifSuni vér

en peir niu,

lirokr liernuminn.

hvi pegir nu?

18. Sæolfr vart eigi

Såmseyju i.

pars vit Hjprvar&r

h9ggum skiptum;

tveir vårum vit,

en peir tolf saman.

sigr hafSa ek,

sazt kyrr meoan.

19. Gekk ek of Gautland

i grimmum hug

sjau dægr saman,

åbr Sæund fyndak:

knåttak peira,

åbr paban færak.

timtån liba

fjørvi råba.

[en pii gjpgraoir

!5. Sigurd, du var ikke i Sviaskærene, da vi kæmpede med Halfdan :

krigerens skjolde blev skårne med sværd og selv blev han dræbt.

IC. Vi styrede skibet til Elveskærene glade og muntre til Tranevåg,

dér lå Øgmund Øtyvsbane, uvilligst til flugt, på to skibe.

17. Der lod vi skjoldene blive slåede med hårde sten og hvasse sværd,

vi levede tre, men ni af dem; hvi tier du nu. din hærtagne lommel?

IS. Sjolf, du var ikke på Samsø, hvor Hjorvard og jeg skiftede hug:

vi rar kun to, men de var tolv ialt, sejr vandt jeg; da sad du stille.

19. Jeg gik gennem Gotland, vred i hu, syv dage i alt, for jeg fandt

Sæund; for jeg drog derfra, rudede jeg over 15 «f de mænds lir [men du

vaklede, usle tåbe, sent om aftnen til trælkvindens leje./.
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gårungr vesall

si5 of pptnum

til sængr pyjar.]

20. It munu5 hvergi

hæfir pykkja

SigurSr ok Sæolfr

i sveit konuugs,

ef Hjalmars getk

ens hugumstéra,

pess er snarligast

sver&i beitti.

21. Gekk skarpr Por&r

fyr skjgldu framm,
hvargi er orrostu

eiga skyldum;

hann lét Halfdan

hniga at velli,

fræknan stilli,

ok hans fylgjara.

22. Vårum Asmundr
opt i bernsku

fostbræbr tveir

ful 1 vel saman,

bar stundar opt

stpng darraSar,

pars konungar

kappi deildu.

23. Hefk å Saxa

ok Svia herjat,

Frisi ok Frakka

ok å Flæmingja,

Ira ok Engla

ok endr Skota;

peim hefk Qllum

oparfr ve rit.

24. Nu hefk dyra

drengi lif5a,

pås forbum mér

fylgbu uti;

munu vist eigi

ver&a si5an

frægri fyrbar

i folkrobi.

20. i" vil ingensteder anses dygtige til at være i kongens skare,

Sigurd og Sjolf, hvis jeg nævner Hjalmar den modige, han som raskest

vog med sværd.

21. Den kraftige Tord trængte frem forbi skjoldene, hvor vi skulde

holde en kamp; han lod Halfdan segne til jorden, den tapre konge, og

hans ledsagere.

22. Jeg og Asmund var ofte i vor barndom, to fostbrødre, sammen
som gode venner; han bar meget ofte mærkestangen,, hvor konger stredes

kraftig.

23. Jeg har hærjet på Sakser og Svear, Friser og Franker og Flam-

lændere, Irer og Angler og Skotter fordums; alle disse har jeg været til

lidet gavn.

24-. Nu har jeg overlevet de herlige helte, som fordum fulgte mig i

leding; der vil tilvisse aldrig mere blive berømtere mænd i kamp.

21
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25. Nu hefk orar

iouir talbar,

bærs l'orbum vér

irambar hofbum;

opt gengum vér

til ondvegis

sigri fegnir;

latnm Sæolf mæla.

VIII.

1 (Ålfr). Hverr veldr

eldi,

hverr orrostu,

hverr jarls-magni

eggjuni beitir;

hof svibnubu,

horgar brunnu,

hverr raub eggjar

å yngva ni5?

2 (Oddr). Oddr brendi

hof

ok hørga braut

ok trégobum

tyndi binum;

gerou ekki

goos i heiini.

er ]3au or eldi

osla niåttut.

3 (Gydja). Hlægir mik

bat,

er hefir feugna

Freys reibi bu,

fåri blandna;

hjålpi æsir

ok åsynjur,

g^rvyll regin.

gyoju sinni.

4 (Od,). Hiroik eigi,

bott hætir bu,

fårgjarnt hgfub.

Freys reibi mer;

veitk i eldi

åsu brenna;

25. Nu har jeg opregnet mine handlinger, som jeg fordum har ud-

ført; ofte er jeg gat til hojsædet, glad ved sejren. Lad nu Sjolf tale.

VIII. i. Hvem volder ilden, hvem kampen, hvem svinger ægge med
en jarlestyrke; hovene svedes, helligdommene brændte; hvem rødfarvede

sit sværd i fyrsteætlingens blod?

2. Odd brændte hove og brød helligdomme og ødelagde dine træ-

guder; de gjorde intet godt i verden, siden de ikke kunde bjærge sig

ud af ilden.

3. Det glæder mig, at du har pådraget dig Frøs vrede, blandet med
fortornelse; hjælpe aser og asynjer, alle magter, deres præstinde.

4. Jeg bryder mig ikke om at du, vrede hoved, truer mig med Frøs

vrede; jeg ser aserne brænde i ilden; troldene tage dig; jeg tror på den

ene gud.
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trøll eigi pik;

truik guoi einura.

5 (Gyd.). Hverir 61u pik

upp til heimskan,

er pu eigi vill

05in blota?

(Od.). Fæddi mik Ingjaldr

upp i bernsku,

sås Eikund réb

ok Jabar byggSi.

6 (Gyd.). AuB pættumk ek

eiga gnogan,

ef enn ågæta

Alf of fyndak;

blot gefk honum
ok bu fjogur;

hann mun y5r alla

i eld draga.

7 (Od.). Oddr sveigoi

ålm,

91* flo af streng,

J61fs-smi5i beit

Alf i gpgnum;

byorat blot honum
svåt hann piggi,

hlakka hrafnar

of hræi Bjålka.

8 (Gyd.). Hvat efl&i pik

austan hingat

feikna-fullan

ok flårå5an?

munt hvarvetna

herja vilja,

er Ålfi måttuo

aldrspell gera.

9 (Od). EflSu mik grvar

ok J61fs-smi5i,

storgor skeyti

ok stinnr bogi,

ok pat et fimta,

er fregna skalt,

5. Hvem har opdraget dig så dum du er, siden du ej vil blote Odin? —
Ingjald har fostret mig i min barndom, han som ejede Ektind og bode

på J æderen.

6. Jeg vilde mene at have rigdom nok, hvis jeg traf den udmærkede
Alf; jeg giver ham blot og fire gårde; han vil drage eder alle i ilden.

7. Odd spændte buen ; pilen floj af strengen ; Jolfs arbejde bed igennem

Alf; du byder ham ej blot, som han kan modtage; ravnene skriger af
glæde over Bjalkes lig.

8. Hvad hjalp dig til at komme østfra hertil, fuld af rædsler og

falsk i sind; allevegne vil du kunne hærje, siden du har kunnet tilfbje

Alf døden.

9. Pilene hjalp mig og Jolfs arbejde, de store pile og den stive bue
og for det femte, hvad du skal hore, det at jeg aldrig har elsket aserne.

21*
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at ek åsu

aldri pyddumk.

gorvyll regin,

gyoju si mi i.

10. Læt ek fyrstan

Frey ok 05in

blinda båba

å bål fara;

ur5u æsir

undan at flyja,

hvars i flokki

fundizk hploum.

1 1. Eltak åsu

ørhjartaoa

sem fyr ulfi

geit org rynni;

illr er 05inn

at eingavin.

skulub eigi ér

skratta blota.

12 (Gyd.). Hjålpi æsir

ok åsynjur,

IX.

Ævidrdpa.

1. Hly5i seggir,

en segja munk
vigs voldunduni

fra vinum niinum

;

seint er at dylja,

sék at måttit

skogs skæstafr

vio skopuin gera.

2. Var mér fostr tekit

at fgour rå5i.

brått vpnSumk pvi.

å Berurj65ri

;

var mér ekki

vant til sælu,

pess er Ingjaldr

åtti kosti.

10. Jeg kaster Frø og Odin. hægge blinde, først på bålet, aserne

måtte flygte, hvor vi så end mødte hinanden i kamp.

11. Jeg har forfulgt de fejhjærtede aser, det var som når feje geder

flygter for en ulv; ond er Odin som fortrolig ven; ikke skal I blote

djævle.

12. Hjælpe aser og asynjer, alle magter, deres præstinde.

IX. 1. Mændene høre, men jeg vil fortælle krigerne om mine ven-

ner; det er sent at nægte det, jeg ser, at krigeren (jeg) ikke kunde stå

skæbnen imod.

2. Et fostringssted blev mig valgt efter min faders råd på Berurjod;

det kom jeg snart til at holde af; jeg manglede intet af del, som Ingjald

kunde råde over.
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3. Oximi bå5ir

å BerurjoSri

Asmundr ok ek

upp i bernsku;

skofum skeyti,

skip smiououm,

geroum prvar

at gamni okr.

4. Sagbi vplva

sannar runar,

en vætki pvi

vildak hly5a;

gatk fyr ungum
Ingjalds syni,

at fp&urtuna

fystumk vitja.

5. Buinn lézk Asmundr

opt meftan lif5i

niålmpings vanr

mér at fylgja,

sagSak karli,

at koma myntlak

aptr aldrigi

;

nu emk orSrofi.

6. Létum beiti

å brim prauka,

st65 horr dreginn

hondum fjarri;

komum at eyju

utan brattri,

pars Grimr fyrir

garSa åtti.

7. Sak bli&liga,

er til bæjar kom,

bekksagnir mér

båbar fagna,

vist måtta ek

me8 vinum minum
gulli skipta

ok gamanmålum.

3. Vi voksede bægge op på Berurjod i vor barndom, Asmimd og jeg:

vi glattede pile, vi byggede skibe, forfærdigede pile os til moro.

4. Volven sagde sande ord, men jeg vilde ikke høre derpå; jeg om-

talte for Ingjalds unge son, at jeg havde lyst til at besøge min faders hus.

5. Asmund erklærede ofte, vant til kamp, at han var rede til at

følge mig, sålænge han levede; jeg sagde den gamle, at jeg aldrig vilde

vende tilbage; nu har jeg brudt mit ord.

6. Vi lod skibene gå ud på søen; sejlet stod hejset op fjærnt fra

vore hænder; vi kom til den udvendige stejle ø, hvor Grim ejede gårde.

7. Jeg så hurtig, da jeg kom til gården, bægge bænkes fæller mod-
tage mig med glæde; tilvisse kunde jeg blandt mine venner uddele guld

og udveksle gammensord.

8. Jeg erfarede om foråret, at krigerne beredte sig til at hjemsøge
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8. Varok at våri

viss at ger&usk

brynJDings bo5ar

Bjarma at sækja,

si5an kvaddak

Siguro ok Guomund,

vildak meo fræknum

til farar råoask.

9. Våru horskir

å herskipum

frændr minir tveir

at forråoi;

vildu håsetai"

horskir eignask

tak JDats åttu

Tyrfifinnar.

10. Ver kaupskipi

komum heilu

at J^ars Bjarmar

byggoir åttu;

eyddum eldi

ættir JDeira,

unnum lpskvan

labmann tekinn.

11. Hann lézk seggjum

segja kunna,

hvar til hodda var

hægt at rå5a;

hann ba5 oss gotu

ganga lengra,

ef vildini fé

fleira eiga.

12. Rébu Bjarmar

brått at verja

haug hermonnum
ok hamalt fylkja;

létum ]Degna,

åor |3aban færim,

ofa marga

pndu tynda.

Bjarmerne; siden hilste jeg Sigurd og Gudmund; jeg vilde være på toget

med de tapre.

9. Mine kloge to frænder var anførere på krigsskibene; de tapre

skibsfæller vilde besidde de ejendomme, som tilhørte Terfinnerne.

10. Vi fik sejlet med vort handelsskib uskadt derhen, hvor Bjarmerne
havde deres bygder; vi tilintetgjorde ved ild deres slægter; vi fik taget

den dådløse indbudsmand.

11. Han erklærede at kunne fortælle os, hvor der var let at er-

hværve gods; han rådede os til at gå længer ad vejen, hvis vi vilde få
mere gods.

12. Bjarmerne forsvarede snart hojen for hærmændene og opstillede

en svinefylking ; vi lod et overmåde stort antal af mændene miste livet,

for vi drog derfra.
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13. Rébum skunda

til skipa ofan,

pås flotti var

å fen rekinn,

mistum bæbi

båts ok knarrar

aubs ok yta,

er ofan komum.

14. Skjott nam kynda

i skog pykkum
eld brennanda

uppi å landi,

létum leika

svå lopti vib

håvan ok rauban

hrotgarm vibar.

15. Såum skjotliga

skunda at landi

skeibr vegligar

ok skrautmenni,

fegnir urbu,

peirs fyrir våru;

frændr minir på

finnask gerbum.

IH. Létum skeika

at skopubu

drengmenn snarir

i drifavebri,

syndisk seggjum,

sandr var å piljum,

lands van libin;

låk eigi par.

17. Kornum at eyju

utan brattri

sumar sibla,

på var segl rifat

;

gerbu fyrbar

flestir allir

skipum til hlunns

skjott at råba.

13. Vi skyndte os ned til skibene, da de flygtende var drevne ud i

sumpen; vi savnede både vort skib og båd, rigdom og mænd, da vi kom
ned igen.

14. Hurtig tændte jeg brændende ild i en tyk skov oppe på land;

således lod vi den hoje og røde flamme spille mod himlen-

15. Vi så hurtig prægtige skibe og rigt udstyrede mænd skynde sig

til land; glade blev de som var der for (vi); da traf vi hinanden jeg og

mine frænder.

16. Vi raske helte lod det da gå som skæbnen vilde det i skum-
sprojtets uvejr; mændene syntes, der var sand (? sø ?) på dækket, at ud-

sigten til at nå land var forbi; jeg lå ikke dér.

17. Vi kom til en ø, udvendig stejl, sent om sommeren; da blev

sejlet rebet; alle mændene satte da skibene hurtig op på ruller.
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18. Slogum tjøldum,

en sumir foru

bjornu at vei5a.

peirs boga kunnu;

ré5um i eyju

upp at kynda

bål brenniligt.

stob bjorn fyrir.

19. K65u.sk fjallbuar

flytja mundu
oss or eyju,

nema utan færim,

bottit rekkum

romr at heyra

hagligr sås var

hraunskjoldunga.

20. Ugg5um ekki,

siz eyjar til

våpns vigligir

vioir komu,

hl65u bragnar

fyr bjarg frainan

vegg sterkligan,

vark enn at pvi.

21. Réok at ganga

meb Gusis-nauta

beggja å milli

bjargs ok eisu;

laustk i auga

einu flagoi,

en i brjost framan

bjarga Freyju.

22. far fekk ek heiti

bats hafa vildak,

er mik or fjolluni

flogb kQllu5u;

k65usk Oddi

yrvar vilja

byr brå&liga

i braut gefa.

18 Vi opslog telte, men nogle gik ud for at fange bjorne, de som
forstod at håndtere en bue; vi tændte et flammende bål på øen; en

bjorn stod foran.

19. Fjældboerne sagde, at de vilde flytte os bort fra øen, medmindre
vi (selv?) begav os derfra; mændene syntes ikke den røst var behagelig

at høre, som riserne havde.

20. Vi frygtede intet, siden de kampdygtige mænd kom til øen;

mændene (vi) opkastede en stærk væg foran klippen ; jeg deltog også i det.

21. Jeg gik med Gusirspilene lige imellem klippen og ilden; jeg

ramte en trold i ojet og en jættekvinde foran i brystet.

22. Der fik jeg det navn, jeg gærne ønskede at have, det hvormed
troldene fra fjældet kaldte mig, de sagde, at de vilde give Pile-Odd hurtig

bor bort derfra.
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23. Bunir létumk

å braut j^aban

brått or eyju,

j^egars byr fengi;

heilir komum
heim or ^>eiri,

gerou fagna

frændr hollvinum.

24. Vårum allir

vetr jpann saman

gulli gladtlir

ok ganianmålum
;

drogu fyrbar,

Jpegars frerum létti,

hel cl r skrautligar

skeibr at vatni.

25. Sigldum siban

suor meb landi

tålaust skipum

tveimr ok einu,

væntum fengjar

Jpars fyrir våru,

ef Elfarsker

oli kannaoim.

26. Fundum of sibir

fyrir i sundi

jiegna nyta

Povb ok Hjalmar,

fréttu fyrbar,

JDeirs fyrir våru,

hvårt vildim frib

eba å fyr halda.

27. Båru rekkar

råb sin sanian,

JDottit fyrbiun

févån mikil,

kørn Håleygir

kost enn vildra

:

23. Vi var hurtig rede til at sejle bort fra øen, så snart der kom
bor; uskadte kom vi hjem fra den rejse; vore frænder modtog sine gode

frænder med glæde.

24. Vi var alle den vinter sammen, glædede ved guld og gammens-
samtaler; da frosten hørte op, trak mændene meget prægtige skibe ned

i søen.

25. Siden sejlede vi syd langs landet uden hindring med 3 skibe

;

vi væntede bytte, hvor der måtte være nok deraf, hvis vi Undersøgte alle

Elveskærene.

26. Endelig fandt vi i et sund foran os udmærkede mænd, 'Ford og

Hjalmar; de, der var der i forvejen, spurgte, om vi heller ønskede fred

eller at flygte (P).

27. Mændene rådslog sammen; mændene syntes ikke, at der var

nogen udsigt til udbytte; Håløgerne (vi) valgte det bedste vilkår; vi slut-

iede os sammen til fællig-
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réftum leggja

lag vart saman.

28. Helduni a lin-

er hofn skipnm

pegars fnllhugar

fengjar væntu,

hræddumk ekki,

ineban høfbingjar

heilir rébu

fyr hafskipum.

29. Vårum rei5ir,

pas randberendr

horska hittum

fyr Holmsnesi;

rébum eignask

allar gerbar

snyrtidrengja

af sex skipum.

30. Vårum allir

vestr me5 Skolla,

par at landi sat

lyoa drottinn;

barn bragnar

bloogar ran dir,

sver5nin skornar,

en sigr hpfouin.

31. Hofon jarls liSar

utoes hro&it

rogpings vanir

sem refar hundum;

unnum vit Hjålmarr,

er hinig forum,

eldi ok usla

eytt langskipnm.

32. Frétti Gu5mundi\

ef fara vildak

heim at hausti

ok honum fylgja;

sagSak svinnum,

at sjå vildak

28. Vi styrede alle skibene ud af havnen, såsnart de fuldtmodige

mænd væntede bytte; jeg frygtede intet, sålænge hovdingerne rådede

uskadte for havskibene.

29. Vi var kampvrede, da vi traf de kloge krigere foran Holmsnæs;
vi kom i besiddelse af alle de prægtige mænds rustninger af seks skibe.

30. Vi var alle vesterpå hos Skolie; der herskede mændenes fyrste

over land; mændene bar blodige skjolde, skårne med sværd, men vi

vandt sejr.

31. Jarls mænd havde ryddet udnæssene, vante til kampe som
ræve til hunde; jeg og Hjalmar tilintetgjorde langskibene med ild og bål,

da vi kom derhen.

22. Gudmund spurgte, om jeg om efteråret vilde drage hjem og
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norbr aldrigi

nibja niina.

33. Mæltiun allir

mot at sumri

austr i Elfi

til utfarar;

vi Id i Hjålmarr

enn hugumstéri

sveit mina subr

meb sér hafa.

34. Foru teitir

tveggja vegna

brynpings bobar,

pegars byrir fengusk,

sigldum siban

Svipjobar til,

sottum Yngva

til Uppsala.

35. Mér gaf Hjålmarr

enn hugumstéri

fimm bolstabi

å fold saman;

unbak aubi,

meban abrir mik

liringa kvpddu

ok heils fribar.

36. Fundusk allir

å feginsdægri

sænskir seggir

ok Sigurbr norban,

ræntu ytar

eyjarskeggja

aubi 9llum,

en peir elds bibu.

37. Létum vestr paban

vandar fåka

Irlands å vit

gldur kenna;

hgfbu peira,

er pagat komum,

følge ham; jeg sagde den kloge, at jeg aldrig mere vilde se mine slægt-

ninge i norden.

33. Vi aftalte alle et møde næste sommer i Elven til et vikingetog

;

Hjalmar den modige vilde have min skare med sig sydpå.

34. Glade drog krigerne, såsnart der gaves bor, til to sider; siden

sejlede vi til Sverrig og besøgte Yngve i Upsala.

35. Hjalmar den modige skænkede mig fem gårde i landet; jeg

var tilfreds med mit eje, medens andre bad mig om ringe og god fred.

36. Alle traf hinanden i en glædesstund svenske mænd og Sigurd

nordfra; mændene plyndrede øens beboere, som måtte opleve flammerne,

for al deres rigdom.

37. Så lod vi skibene føle bølgerne derfra mod vest til Irland; da
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drengir ok drosir

di'ilil or husum.

38. Rank at.vibri

vagns sloogptu,

unz strengvplum

stri&um mættak;

myndak Asmund
aubi minum
aptr odåinn

pllum kaupa.

39. Sak of sibir.

hvar saman foni

karlar røskvir

ok konur |)eira

;

{>ar létk fjora

frændr Qlvarar,

eggleiks hvata,

pndu tyna.

40. Ré&k or vågn i

vif at kveoja,

ok hoddum mér

hétu gooum

;

ba5 niik snot koma
sumar et næsta;

lézk }>å at launnm

leita mnndu.

41. Varat sem brynja.

eoa blåir hringar,

iskold of mik

åban felli.

|?ås of si&ur

silkiskyrta

gulli saumuS

gekk fastoti n.

42. Forum vestan

fengjar vitja,

svåt bragnar mér
bleybi kendu,

unz å Skioi

skatnar fundu

vi kom derhen, havde deres (Irlændernes) mænd og kvinder flygtet bort

fra deres hjem.

38 Jeg løb ad en bred vognvej, indtil jeg mødte pileskud ; jeg vilde

for al min rigdom købe Asmund tillive igen.

39. Jeg så omsider, hvor raske mænd og deres kvinder færdedes

sammen; der lod jeg fire af Alvors frænder, raske til kamp. Jade deres liv.

40. Jeg talte til kvinden i vognen, og de lovede mig gode kostbar-

heder; kvinden bad mig komme igen næste sommer, og sagde, at hun

da vilde søge mig en Ion.

41. Det var ikke som en iskold brynje eller morke ringe fordum

faldt ned over mig, da silkeskjorten, syt med guld, fast vævet, gled ned

over mine sider.



VERS AF QRVAR-ODDSS. 333

bræbr bplharba

ok at bana ur5u.

43. Soti ok Halfdan

i Sviaskerjum

morgum manni

at morbi varb,

unnum peira,

åbr jjaban færira,

hundrab skipa

hrobin meb stofnum.

44. Fundum jpegna

er |)a5an forum

teitir sleitna

i Trønuvågum;

varat Qgmundi

andrån tegat;

komumk prir j^aban,

en JDeir niu.

45. Knåttigat banorbi

fyr brognuin hrosa

snotra seggja,

er til sævar kom,

hyfbum vit Hjålmarr

haldit illa,

J3ås Glåmi stob

i gognum spjot.

46. Foru heim paban

horskir drengir,

en haug Porbi

håvan urpu;

mangi JDorbi

oss mot gera,

var oss vættegis

vant ens goba

47. Varum vit Hjålmarr

hvert dægr glabir,

meban herskipum

heilir rébum,

unz i Såmseyju

seggi fundum,

42. Vi drog vestfra ud på bytte, så at mændene beskyldte mig for

fejhed, indtil mændene fandt de kampkraftige brødre på Skida og voldte

deres død.

43 Sote og Halvdan voldte mange mænds død i Sveaskærene; for

vi gik derfra, havde vi ryddet hundrede af deres skibe fra stavn til stavn.

44. Vi fandt, da vi drog muntre derfra, stridbare mænd i Trane-

våge; Øgtnund undslap med livet; vi slap tre levende derfra og deniialt.

45. Jeg kunde ikke prale af drabet på de kloge mænd for folk, da
vi kom ned til søen; det var gåt mig og Hjalmar ilde, da spydet stod

igennem Glam.

46. De kloge mænd drog hjem derfra, men opkastede en haj gravhøj

over Tord; ingen turde forurette os; vi manglede intet af, hvad der

var godt.
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bås benlogum

bregoa kun nu.

48. Létum falla

und fætr ara

tirarlausa

tolf berserki;

bå varbk skiljask

å skapadægri

vio bann enn mesta

minn fulltrua.

49. Hafbak eigi

å aldri minum
hpfub hraustara

hvergi fundit;

bark mér å heroum

hjålmum griminan

ok til Sigtuna

si5an hafSak.

50. Létk eigi bess

langt at bi5a.

at Sæundi

at sjonum var5;

unnu skatnar

skip min hrooin,

an sjålfr ba5an

sunds kostabak.

51. Gekk ek of Gautland

i grimmuni hug

sex dægr i samt

åor Sæund fyndak;

létk hans lioa

hjorvi mæta
sex ok åtta

me5 sjålfum gram.

52. Sigldum si&an

su5r langt i haf,

å&r grunnsævi

grimmu mættak;

varok einn saman.

en annan veg

47. Jeg og Hjalmar var hver dag glade, medens vi uskadte rådede

for krigsskibe, indtil vi på Samso fandt mænd, som forstod at svinge sværd.

48. Vi lod de 12 bersærker, hæderløse falde ind under ornens klor

men da måtte jeg i dødens stund skilles fra min bedste fuldtro ven.

49. Ingensteds havde jeg i mit hele liv truffet et taprere hoved; jeg

bar den hjælmgrumme på mine skuldre og førte ham siden til Sigtun.

50. Jeg lod ikke lang tid gå, indtil Sæund fik se mig; mænd-
ene ryddede mine skibe, selv måtte jeg prøve svømning bort derfra.

51. Jeg gik gennem Gotland, vred i hu, seks dage ialt, for jeg fandt

Sæund: jeg lod hans mænd mode sværdet, 14 ialt, tilligemed selve høv-

dingen.
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gumna sinni

gekk helvega.

53. Enn komk |)ar

er Akvitania

bragna kindir

borguni réou;

|)ar létk fjora

fallna liggja

hrausta drengi;

nu emk hér kominn.

54. Pat var fyrri,

at ek fat senda

or5 enum nyrztuin

niojum minum;
varok svå feginn

fundi Jpeira

se ni hungraoir

haukar bråoum.

55. Brognum Jprimr

buou skatnar

nietoro }ia5ra

margir si5an,

en Jpeygi |pat

{liggja vildak;

urbu bræ5r jpiw

båoir eptir.

56. Ré5 ek skunda

fra skatna lioi;

hittak breiSa

borg Jorsala;

|iar rébk allr

i å fara

;

kunnak på

Kristi at J3J6na.

57. Veit ek fossum

at falla lét

Jordan of mik

fyr utan Grikki;

helt Jdo sinuni,

sem liverr vissi,

52. Sulen sejlede vi langt mod syd, indtil jeg mødte slemme grunde

;

jeg slap ene derfra, men alle mine ledsagere betrådte dødens veje.

53. Så kom jeg dér, hvor Akvitaniens mænd styrede borge, dér lod

jeg fire tapre mænd ligge døde. Nu er jeg kommen her.

54. Det skete fordums, at jeg sendte bud til mine nordligste slægt-

ninge; jeg blev så glad ved at mødes med dem som hungrige høge ved

deres bytte.

55. Mange mænd bød os tre siden stor hæder dér, men jeg vilde dog
ikke modtage den; bægge mine brødre blev dér tilbage.

56. Jeg skyndte mig bort fra mændenes skare; jeg kom til Jorsals

brede borg; dér kastede jeg mig helt ud i åen; da kunde jeg derefter tjæneKrist.

57. Jeg ved, at jeg lod Jordan falde i fosser omkring mig langt
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itrgor skyrta

pllum kostum.

58. Mættak ganimi

gljufrum næri;

flo hann meb mik

fjarri londum;

par til er håva

liamra fundum;

lét mik hvilask

i hreibri par.

59. Unz mik Hildir

haffti å brottu,

risi ramligr,

å roorar-skutu:

lét mik veitir

Vimrar elda

tolf månaoi

meb sér hvilask.

60. fyddumk Hildi,

horska ok stora,

raunsjåliga

risa dottur,

ok vio henni

heldr sterkligan

itran son

eiga geroak

[ok olikan

ø5rum pegnum].

61. Pann drap Qgmundr
Eypjofs-bani

i Hellulands

hrauus-6bygg5um

;

félaga hans niu

fjørvi næmoak;
hefkat viking

verra fundit.

62. Fleiri hefr mina

fostbræor drepit,

Sirni ok Garoar.

gekk skegg af flagbi

;

var hann engum likr

hinsides Grækerne; dog beholdt den udmærkede skjorte, som alle ved. alle

sine herlige egenskaber.

58. Jeg mødte en grib nær ved en klippekløft: den floj med mig

langt bort i verden, indtil vi kom til hoje klipper; der lod den mig hvile

i reden.

59. Indtil Hildir førte mig bort, den stærke rise, jxl sin robiid;

manden lod mig hvile hos sig i tolv måneder.

60. Jeg vandt Hildes elskov, den kloge og store, meget smukke rise-

datters; med hende avlede jeg en meget kraftig herlig son [der var andre

mænd ulig].

61. Ham dræbte Ogmund Øtyvsbane i Hellelands sfenubygder ; jeg

berøvede dennes 9 ledsagere livet; aldrig har jeg truffet en værre viking.
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at ylirliti,

kallaor si5an

Kvillånus blesi.

63. Pottak hæfr

at hjgrregni,

bås vér bprSunik

å Bråvelli,

ba5 Hringr bå

hamalt at fylkja

Odd enn viSfyrla

at orrostu.

64. Un5ak eigi,

åor Ungaia

lof&imga två

lita knåttak,

ré5k me5 pbrum

arfs at kveoja.

veittak jpfri

vilt ofsinni.

[v. 1. : Hittak hugsnara

hildinga två

litlu sibar,

er løndum réou;

veittak oorum

vigs ofgengi

ungum jofri

arts at kveoja.]

65. Komk of siSir,

bars snarir bottusk

SigurSr ok Sæolfr

i sveit konungs;

ré5 oss skatna H5

skots at beioa

ok skjald fim i

vi5 skata mengi.

66. Skautkat skemra

en skilfingar,

var létt skafin

62. Han har dræbt flere af mine fostbrødre, Sirne og Gardar ; men
skægget blev revet af trolden; han lignede ingen i udseende, og blev siden

kaldt Kvillånus blese.

63. Jeg ansås for dygtig i kamp, da vi kæmpede på Bråvold ; Ring
bod da Odd den vidforle at fylke svincfylking i kampen.

64. Jeg var ikke glad, for jeg fik Ungarernes to fyrster at se; jeg

fordrede arven med den ene; jeg ydede fyrsten ønskeligt følge (Eller: Jeg

traf kort efter to modige fyrster, som styrede lande; jeg ydede den ene

hjælp i kampen, den unge fyrste til at kræve sin arv).

65. Omsider kom jeg der, hvor Sigurd og Sjolf opholdt sig kry i

kongens skare; mændenes skare opfordrede mig til at prøve skydefærdig-

hed og skjolddygtighed omkap med mange andre.

66. Jeg skød ikke kortere end fyrster ; jeg havde et glattet spydskaft

i hånden; siden kappedes vi i svomning; jeg lod dem bcegge nyse rødt.
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lind i hendi;

réSum si&an

sunds at kosta,

létk båba på

bl65i snyta.

67. Var mér skjaldmeyju

skipat et næsta,

pas orrostu

eiga skyldum,

veitk at ytar

i Anpekju

andrån bi5u,

en vér au5 fjår.

68. Sottum sverSi

seggja kindir

ok trégoSum

tyndum peira;

baroak Bjålka

i borghlibi

eikikylfu,

svåt pnd of lét.

69. Var mér Hårekr

hollr fulltrui,

pas mér fastnaoi

fostru sina;

attak horska

hilmis dottur

;

ré5um snot saman

sigri ok londum.

70. Satk at sælu

siban min ni

vilgi lengi,

sem vita pottumk:

fjolS er at segja

fra forum minum
snotrum seggjum;

sjå mun en øfsta.

71. Er skuluo skynda

til skips ofan

heilir allir,

hér munum skiljask;

67. Jeg blev stillet ved en skjoldmøs side, da vi skulde til at kæmpe

;

jeg ved, at mændene i Antekja mistede livet, men vi vandt meget gods-

68. Vi angreb med sværd mændenes slægter og ødelagde deres træ-

guder; jeg slog Bjalke i borgens led med en egekølle, så at han mistede

livet.

69. Hårek var mig en god fuldtro ven, da han fæstede mig sin

fosterdatter ; jeg ægtede kongens kloge datter ; hun og jeg rådede sam-

men over sejr og lande.

70. Siden levede jeg ved min fryd meget længe, som jeg tyktes at

vide; meget er at berette om mine rejser for de kloge mænd, — denne er

nok min sidste.

71. 1 skal skynde jer ned til skibet alle uskadte — her vil vi skilles;

bring Silkisif og vore sonner min hilsen — jeg kommer ikke dér.
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berib Silkisif

ok sonum okrum

kvebju mina —
kømk eigi £»ar.

11. Af Ans saga bogsveigis.

(Alle af Ån.)

1. Skeldi nier, sem skyldit,

skelkinn maSr vib belki,

vib måttak ]3å vætki

vinna; svei JDeim manni;

varb i fang at fallask,

felduni eldsmat nQkkut;

honum synjabak heibri

heldr; svei pe\m æ
manni.

2. Vel |?ér selja,

stendr sævi nær,

laufi vaxin vel

;

mabr skekr af Jaer

morgindQggvar,

en ek at Pegni J3i*ey.

[nått sem dag]

3. t*vi betra mér jaykkir,

ef ]d6 skal valr falla,

at fråligar færum

fot at geira moti;

drekkum alt af uxa

ennigeiri „hlenni";

vera mun snarpra sverba

svipun, ef ek skal råba.

4. fat munt finna,

er flor mokar,

at pu eigi ert

Ånn bogsveigir;

{du ert braubsveigir

heldr en bogsveigir,

ostasveigir

en ålmsveigir.

1. En spottelysten mand slog mig ned mod mellem væggen, hvad der

ikke burde være sket; jeg kunde da intet gore derimod; tvi være den

mand; han måtte falde i min favn(?); jeg kastede lidt næring på
ilden ; i en temlig grad berøvede jeg ham hans hæder ; tvi være altid

den mand.

2. Hil dig piletræ, hvor du står nær ved søen, smukt bevokset med
løv; man ryster af dig morgendug, men jeg længes efter [og græder for]

Pegn [nat og dag].

en3. Såmeget bedre synes jeg om — dersom der dog skal fældes .

val — jo raskere vi bevæger vor fod til kampen; jeg tommer helt hornet;

der vil komme en hidsig kamp, hvis jeg må råde.

4. Det vil du mærke, når du muger stalden, at du ikke er An bue-

22*
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5. Meyjar spurbu,

er inik fundu,

hvithaddaSar:

bvaban konil ferf'aldr?

en ek svaraba

silki-Gunni

heldr hæbinni:

hvaban er logn uti ?

12. Af Asmundar saga kappabana.

I.

(Af Hildibrand).

1. Mjøk er vandgætt,

hvé verba skal

of borinn obrum

at banorbi;

pik Drott of bar

af Danmorku,

en mik sjålfan

å Svipjobu.

2. Tveir våru peir,

til vigs gjarnir,

Bubla-nautar,

nu er brotiun annarr;

svå hofbu dvergar

Dåinsleif smibat

sem engi mun
abr né siban.

3. Stendr mer at hoi'bi

hlif en brotna,

eru par talbir

tigar ens åtta

manna peira,

er at niorbi varbk.

4. Liggr par enn svåsi

sonr at bof'bi

eptir, erfingi

spænder; du er brødspænder mere end buespænder og en ostespænder

tnere end alm [bue-] spænder.

5. De lyshårede møer spurgte mig, da de traf mig: hvorfra kom du
firdobbelt? ; men jeg svarede den meget spotske kvinde: hvorfra er alt

det vindstille ude? [en hentydning til navnet „Drifa". snefald i vindstille],

1. 1. Meget vanskeligt er det at forudse, hvorledes den ene skal fodes

den anden til fordærv; dig fødte Drot fra Danmark og mig selv i Sverig.

2. Der var to Budle-kostbarheder. begærlige efter kamp; nu er den

ene knækket; således havde dværgene smedet sværd, som ingen gor mere,

hverken for eller senere.

3. Det knækkede skjold står ved mit hoved ; derpå er opregnet på

ottende tier af de mænd, hvem jeg har slat ihjæl.
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er eiga gatk,

oviljandi

aldrs synjabak.

5. Bi5k pik brobir

bænar einnar,

einnar bænar,

eigi pii synja:

mik skalt verja

våbum pinum

sem fJQrs-bani

får mun annars.

6. Nu verbk liggja

lifs andvani

mæki undabr,

peims magnar sår.

II.

(Asmundr)

.

1. Litt varbi mik

laga peira,

at mik engum

øfra kvæSi,

pås mik til kappa

kuru Hunmegir

åtta sinnum

fyr JQfurs riki.

2. Borbumk einn vib

einn,

en endr vi5 två,

fimm ok fjora

fletmegninga;

sex ok vib sjau

senn å velli,

einn ok vib åtta;

po enn lifik.

3. Fåhvarflaoi

hugr i brjosti,

er menn ellifu

ofrkapp bubu.

å5r mér i svefni

4. Dér ligger efter min kære son ved mit hoved, den arving, jeg fik

avlet; mod min vilje berøved jeg ham livet.

5. Jeg beder dig broder om én bon, en eneste bon, nægt mig den

ikke: jeg vil svøbes i dine klæder, således som en drabsmand aldrig gor

mod en anden (den dræbte).

6. Nu må jeg ligge berøvet livet, såret af sværdet, som giver store sår.

II. i. Ikke vænted jeg den lov (den dom), at man vilde sige, at jeg

ingen kunde overgå, dengang Hunnerne kårede mig otte gange til den

kæmpe, der skulde værge fyrstens rige.

2. Jeg har kæmpet ene mod. én og fordums mod to, fem eller fire

lidet mægtige, mod seks og syv på engang i marken, og ene mod otte ;

dog lever jeg endnu.
»

3. Da vaklede mit mod i brystet, da elleve mænd bød mig trods, for

end i dramme diserne sagde mig, at jeg skulde bestå den kamp.
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sogbu disir,

at hjgrleik pann

heyja skyldak.

4. På kom enn håri

Hildibrandr,

Hunakappi.

hann var mér oniakr:

ok ek niarkaoa

mæki honum

herkuml harolig

fyr lijalm ne5an.

13. Af Gautrekssaga.

1 (Gauti). Skua två

mér Skafnortungr gaf,

pvengjum på hann nam;

at ills manns
kveok aldri veroa

grandalausar gjafar.

2 (Gillingr). Heimskliga

veik ek hendi til,

er ek kom vio kinn konu,

litil lyf

kveo til lyoa sona;

af pvi var Gautrekr

getinn.

3 (Fjplmodr). Stuttir

sniglar

åtu steina fyr mér,

nu vill oss hvetvetna hå

snauor munk snopa,

pvit sniglar hafa

gull mitt alt grafit.

[3 b. v. I.: Allar vættir,

er i jgrbu biia,

vilja FJ9lmo&s fé fara;

gulli minu

peir glutruSu;

skalat pvi lengi lifa].

4. Da kom den gråhærdede Hildibrand, Himnerkæmpen. han var

mig besværlig ; men jeg mærkede med sværdet hans hårde hærtegn neden-

for hjælmen.

1. 1. To sko gav Skafnårtung (egl. „den, der ved at skrabe for-

minsker noget") mig; men tvingerne trak han ud af dem; hos en slet

mand siger jeg at aldrig bliver gaverne fejlfri.

2. Dumt har jeg bevæget min hånd, da jeg berorte kvindens kind;
lidet stof skal der til menneskenes sonner; derved blev Gøtrek avlet.

3. Korte snegle har ædt mine stene for mig; nu vil alt gbre os fortræd;

alt berøvet vil jeg friste livet, eftersom sneglene har udhulet alt mit guld.

[3 b. Alle væsner, som i jorden bo, vil ødelægge Fjolmods fæ: mit
guld har de forødet; derfor vil jeg ikke leve længe]
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4 (Imsigull). Pat var

spell,

er SP91T of vann

å akri Imsiguls;

axi var skatt,

or var korn numit;

pat mun æ Tøtru ætt

trega.

5 (Gillingr). Ungr sveinn

drap uxa fyr mér;

petta eru banvæn bysn;

munk aldri

eiga siban

jafngoban grip,

pott ek gamall verba.

6 (Neri). Skein enn

skrautligi raunar,

skjoldr hekk åbr å

tjpldum,

oss veror opt af pessu

angr, er lit ek pangat,

skarb erat skapligt orbit,

skjott munk snaubr af

aubi,

ef braut meb gjof Gautar

grandlaust fara randa.

7. Brogbott råb

pykkjumk Refnefs vera,

nøkkvi verri

en Neri kendi,

varpat sinu

å sæ féi

Gautrekr er gaf

gullhring Refi.

II.

Vikarsbdlkr.

1. På. vark ungr,

er inni brann

flotna fJQlb

meb febr minum

4. Det var et stort tab, som spurven voldte på Imsigulh mark; et

aks var ødelagt, komet var taget ud deraf; det vil altid volde Tåtras

æt kummer.

5. Den unge svend har dræbt min okse; dette er dræbende undere;

aldrig siden vil jeg besidde en så god kostbarhed, selv om jeg blev gammeU

6. Det prægtige skinnede smukt; skjoldet hang for på tæppet; ofte,

når jeg ser derhen, volder dette mig kummer; der er opståt et sørgeligt

hul; hurtig vil jeg blive en stodder, dersom krigerne drager uden skade

bort med gaven.

7. Jeg synes, at Refnefs råd er listige, endel værre end dem Nere

gav; Gøtrek kastede ikke sit gods i havet, da han gaf Bef en guldring.

II. 1. Da var jeg ung, da mændenes skare brændte inde sammen
med min fader ligeved bugten udenfor Truma.
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pjoonær vågi

fyr t'rumu innan.

2. Herr tapaoisk

Haralds ens egzka

ok menbrota

mågar véltu,

Fjorvi ok Fyri,

Freka arfpegar,

Unnar bræor

eion niinnar.

3. På Her bj ofr

Harald of vélti,

sér ojafnan

sveik i tryggoum,

Egba drottin

pndu rænti,

en hans sonum

haptbond sneri.

4. f^révetran mik

ba5an af flutti

Hrosshårsgrani

til Høroalands;

namk å Aski

upp at vaxa

;

sak at ni&ja

å niu vetrum.

5. Afl gatk ærit.

oxu tjålgur,

langir leggir

ok Ijott ligfub.

en himaldi

of hugsi sat,

fås forvitinn,

i fleti niSri.

6. Unz Vikarr kom
fra Vita innan.

gisl Herpjofs

gekk inn i sal;

hann kendi mik,

hann kvaddi mik

2. Harald den egdskes hær omkom, og svogrene, Fjorve og Fyre.

Frekes sonner, brødre til Unn, min moder, overlistede den gavmilde mand-

3. Dernæst overlistede Hærtjof Harald; ham. der var ham ulig,

sveg han i troskab, røvede Egdernes fyrste livet og snode bånd til hans

sonner.

4. Mig tre år gammel forte Roshårsgrane derfra til Hordeland;

jeg voksede op på Ask; jeg så ikke mine slægtninge i 9 år.

5. Kræfter fik jeg i overflod, mine arme voksed, mine lægge var

lange og hovedet stygt; jeg sad som døgenigt, som en der sidder i tanker,

på mit lave leje, lidet videbegærlig.

f». Indtil Vikar kom indefra Vite: Hertyrs gissel gik ind i salen;

han kendte mig, han opfordrede mig til al stå op og Ude med sig.
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upp at standa

ok andsvara.

7. Hann mældi mik

mundum ok sppnnum,

al la arma

til ulfliSa,

vaxit håri

å hoku niftri.

8. På samnabi

Sørkvi ok Gretti

Haralds arfpegi,

Hildigrimi,

Erp ok Ulfi,

Ani ok Skumi,

Hroa ok Hrotta

Herbrands sonum.

9. Styr ok Steinpori

fra Sta5i nor5an,

par var enn gamli

Gunnolfr blesi;

|)å vårum vér

jDrettån saman;

faer varliga

friSri drengi.

10. Svå komum vér

til konungs gar<5a,

hristum grindir,

hjoggum gætti,

brutuni borglokur,

brugSum sver5um,

pars sjau tigir

seggja st65u.

[kostuin g65ir

fyr konungi;

po var of aukit

pllum jjrælum,

verkaly&uni

ok vatndrogum].

11. Var Vikari

vant at fylgja,

pvit fremstr ok fyrst r

7. Han målte mig med hænder og fingre, mine arme fra oven til

håndleddene ; — — — — bevokset med hår nede på hagen.

S. Da samlede Haralds son Sørkve og Grette, Hildigrim, Erp og
Ulv, Ån og Skum, Hroe og Hrotte, Herbrands sonner.

9. Styr og Stentor, nord fra Stad; dér var den gamle Gunnolf
blese; da var vi 13 sammen; næppe findes der herligere svende.

10. Derpå kom vi til kongens gårde, vi rustede portdoren, huggede
dørkarmene, brød borgens slåer, drog vore sværd, hvor 70 mænd stod [ud-
mærkede foran kongen; desuden var der alle trællene, arbejdsfolkene og
vandbærerne].

1 1
.

Det var vanskeligt at følge Vikar, ti han stod forrest og forst i
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i flokki >t65,

bjoggum bjålma

meS hofubgnipum,

brynjur sniddum

ok brutum skjoldu.

12. Var Vikari

vegs of au5it.

en Herpjofi

heiptir goldnar,

særbum seggi

en suma dråpura;

stobkat fjarri

pas fell konungr.

13. Vart pu eigi

meb Vikari

austr i Væni

årdag snimma,

pas sottum vér

Sisar å velli;

J?at var Jarekvirki

poks megnara.

14. Mik lét sveroi

såran hoggvit

skarpeggjubu

skjold i gøgnum,

hjålm af hofbi

en haus skorat

[ok kinnkjålka

klofinn i jaxla]

en et vinstra

vi&bein laniit.

15. Ok å sibu

sverbi beitti

mér oflugri

fyr mjobm ofan,

en i aora

atgeir lagoi,

kQldum broddi,

svåt å kafi yd di

[pau sér merki

å mér groin].

16. Sneiddak honum

skaren; vi huggede hjælmene med (på) de hoje hoveder, flængede brynjer

og brød skjoldene.

12. Vikar opnåede hæder derved, men Hertjov fik sin vrede betalt,

vi sårede mændene og dræbte nogle; jeg var ikke langt borte i det ojeblik,

da kongen faldt.

13. Du var ikke med Vikar østerpå i Væne tidlig en morgen, da vi

angreb Sisar på marken; det var en endnu stærkere bedrift-

14. Han huggede mig (så at jeg blev) såret med et skarpægget sværd

lige gennem mit skjold, hjælmen af mit hoved og flængede min hjærneskal

[og kløvede kinden til kindtænderne], og det venstre nøgleben blev knust.

15. Og sværdet drog han, stærkere end jeg, over min side ovenfor

hoften, og drev sit spyd i den anden, den kolde od. s<< at det trængte helt

igennem [de mærker ses på mig lægte].
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si5u aora

bitrum brandi

of buk pveran;

svå ek af heiptum

hjorvi beittak,

at alls megins

å5r kostaSek.

17. Mér gaf Vikarr

vala-målm

hring enn rauba,

er å hendi berk,

mér primerking,

en ek Prumu honum,

fylgoak fylki

fimtån su mur.

18. Fylgoak fylki,

peims framast vissak;

på unoak bezt

ævi minni,

åSr forum vér,

en flggb ollu,

hinzta sinni

til Hproalands,

19. Pess ørendis,

at mér Porr of skop

nioings nafn,

nau5 margskonar;

hlaut 6hr65igr

ilt at vinna.

20. Skyldak Vikar

i vi5i håvum,

Geirpjofs bana,

gobum of signa;

lagoak geiri

gram til hjarta
;

pat er mér hermast

handaverka.

16. Jeg skar hans ene side tværs over kroppen med mit skarpe

sværd; således rettede jeg mit sværd i min forbitrelse, at jeg havde op-

budt al min kraft.

17. Vikar skænkede mig valemalm, den rode ring, jeg bærer på
armen, han gav mig en 3 marks ring, men jeg skænked ham Truma

;

jeg fulgte fyrsten i 15 somre.

18. Jeg fulgte fyrsten, den jeg kendte som den ypperste; — da var

jeg bedst tilfreds med mit liv -— , for vi drog — men det voldte troldene —
sidste gang til Hordeland.

19. Med det ærinde (resultat), at Tor skabte mig en niddings navn
og mangen nød; hæderløs måtte jeg udøve en udåd.

20. Jeg skulde indvi Vikar, Geirtjovs bane, til guderne i det hoje

træ: jeg stødte spydet i fyrstens hjærte; det er det bitreste af mine
hænders gærninger.

21. Derfra stavrede jeg ad vilde stier, forhadt af Horderne, med
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21. Pa5an vappaSek

villa r brautir,

Hpioum leior,

meo huga illan.

hringa vanr

ok hroSrkvæoa

drottinlauss,

dapr all s hugar.

22. Nu sotta ek

til Svipjooar

Ynglinga sjpt

til Uppsala;

hér létu mik,

se ni ek lengi mun,

ppglan pul

pjooans synir.

23. Hér settu mik

sveina milli

heldr hæftiuna

ok hvitbrånna,

skelkja skatnar

ok skaup draga,

ofs oframmir,

at jofurs greppi.

24. Sjå |>ykkjask peir

å sjålfum mér

jotuiikuml

åtta handa.

er Hloiibi

fyr Hamar noroan

Hergrims bana

hondum rænti.

25. Hlæja rekkar

er mik — — — sjå,

ljotan skolpt,

langa trjonu,

hangar tjålgur,

hår ulfgrått,

hrjufan hals,

hu5 jotraoa.

sorgfuldt sind, uden ringe, berøvet hæder, uden herre, dybt nedbøjet i al

min hu.

22. Nu søgte jeg til Sverig, til Ynglingernes hjem i Upsala; her lod

fyrstesonnerne mig — hvad jeg længe vil være — , en tavs digter, uænset(P).

23. Her anbragte man mig mellem meget hånfulde mænd med hvide

øjenbryn: mændene, stærke i deres overdrevne adfærd, spotter og forhåner

kongens digter.

24. De mener at se på mig selv jættemærkerne efter de 8 arme, som
Tor berøvede Hergrims bane nord for Hammer.

25. Mændene ler, når de ser mig (den gamle(P). min hæslige snude.

min lange tryne, de nedhængende arme, det ulvegrå hår, den ru hals. den

rynkede hud.
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ot. Tillæg.

1. Lét preksamr

prioja sinni

hildar leik

håoan veroa,

å5r Upplond

unnin vyroi

ok Geir pj ofr

of gefinn helju.

2. Åtti sel-

erfivorbu

tirsamr två

tyggi alna;

hét hans sonr

Haraldr enn ellri,

setti pann

at felamorku.

3. Var singjarn

sag5r af gulli

Neri jarl,

nytr i rå5um,

Interpolation i foranstående

digt efter v. 16.

Vikars sonr

vanr i soknum,

så réb einn

Upplendingum.

4. Réo Friopjofr

fyrst at senda

heiptarboS

horskum JQfri,

hvårt Vikarr

vildi gjalda

hilmi skatt

e5a her pola.

5. Réoum umb,

. . . lengi,

uroum vit

ekki dælir;

pat kaus herr,

at konungr skyldi

rikr me5 her

romu knyja.

a. 1. For tredje gang havde den kraftige en kamp, for Oplandene

blev erobrede og Geirtjof dræbt.

2. Den hæderrige fyrste havde avlet sig to sonner; den ældste af
hans sonner hed Harald; ham satte han til at styre Telemarken.

3. Nere jarl sagdes at være gærrig på guld, men god i råd, Vikars

son, vant til kampe; han styrede alene Oplænderne.

4. Fridtjnf sendte først et bittert budskab til den kloge fyrste, om
Vikar vilde betale fyrsten (sig) skat eller tåle angreb af hans hær.

5. Vi rådslog derom, (men ikke) længe; vi blev ikke så let medgor-

lige; hæren valgte, at den mægtige konge skulde kæmpe med sin hær.
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6. Réo Olåfr

austr enn skygni,

sældar-gramr,

fyr Sviariki

;

hann bau5 ut

almenningi

;

mikill var hans

helmingr talinn.

7. Gengum framm
i glamm våpna

konungs menn,

kappi gnægoir;

par var Ulfr

ok Erpr litinn
;

hjok brynjulauss

båoum hondum.

8. Ré5 Friopjofr

friSar at bi5ja,

pvit Vikarr

væg5i ekki

ok Starkaor

Storverks sonr

almått framm

allan lag5i.

14. Af Bosasag-a.

Ruslubæn.

1. Hér liggr Hringr

konungr,

hilmir Gauta,

einråSastr

allra manna,

ætlar son pinn

sjålfr at myroa,

pau munu fådæmi

fréttask viba.

2. Heyr bæn Buslu,

brått mun sungin,

6. Olaf den skarpsynte rådede østerpå for Sverrig. den lykkelige

fyrste; han udbød almindingen; talrig blev hans hær kaldt.

7. Vi, kongens mænd, gik frem i kampen med et overmål af kraft;

dér så man Ulf og Erp; uden brynje huggede jeg med bægge hænder.

8. Fridtjof måtte bede om fred, ti Vikar var uskånsom, og Starkad

Storverks son opbød al sin alkraft-

[B.] 1. Her ligger du kong Ring. Goters konge, egensindigst af alle

mænd; du agter selv at myrde din son; den uhørte gærning vil vide

sporges.

2. Hor Buslas bon, straks skal den synges, således at den vil høres



VERS AF GAUTREKSS. - BOSAS. 351

svåt heyrask skal

of heim allan,

ojDprf øllum

jpeims å heyra,

en jdo fjandligust

jDeims vilk fyrir telja.

3. Villisk vættir,

veroi odæmi,

hristisk hamrar,

heimar sturlisk,

vesni veoråtta,

verbi oroi —
nema Hringr konungr

Herrøb fribir

ok Bogu-Bosa

bjargir veitir.

4. Svå skalk Jyjarma

\)ér at brjosti,

at hjarta jpitt

hoggormr gnagi,

en eyru |?in

aldri heyri

ok augu ]Din

uthverf snuisk —
nema Bogu-Bosa

bjargir veitir

ok Herrøoi

heipt upp gefir.

5. Ef fiu siglir,

slitni reibi,

en ef styrir,

støkkvi krokar,

rifni reflar,

rekisk segl ofan,

en aktaumar

allir slitni —
nema Herrøbi

heipt upp gefir,

en Bogu-Bosa

bibir til såtta.

*' alle verdner, lidet nyttig for dem, der hører derpå, og dog mest djævelsk

for den, som jeg vil fremsige den for.

3. Gid vætterne forvilde sig, uhørte ting ske, klipper rystes, verdner

forstyrres, vejrliget værres, uro opstå — medmindre du, kong Ring, giver

Herrød fred og yder Bagas-Bose frelse.

4. Således skal jeg plage dit bryst, at hugorm gnaver dit hjærte,

dine øren aldrig høre, dine øjne drejes om, medmindre du yder Bagas-
Bose frelse og lader af din vrede mod Herrød.

5. Hvis du sejler, skal tovene gå itu, hvis du styrer, skal rorkrogene
springe af, fjældene revne, sejlet styrte ned og alle styretove gå istykker —
medmindre du lader af din vrede mod Herrød og beder Bagas-Bose om
forlig.

6. Hvis du rider, skal tøjlerne komme i ulave, hestene blive halte
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6. Ef pli rioir,

raskisk taumar,

heltisk hestar,

en hrumisk klårar,

en gotur allar

ok gagnstigar

trobisk tvéfaldar

i trøllhendr fyr pér

nema Bogu-Bosa

bjargir veitir

ok Herrøoi

heipt upp gefir.

7. Sé pér i hvilu

sem i hålmeldi,

en i håsæti

sem å hafbåru,

po skal pér sibar

synu verra;

ef vilt vib meyjar

manns gaman hafa,

vilzk pu på vegar —
eoa vilt pii pulu lengri?

8. Trgll ok ålfar

ok tøfrnornir,

buar, bergrisar

brenni pinar hallir,

hati pik hrimpursar,

hestar tro5i pik,

strå stang i pik,

stormar æri pik,

vei ver5i pér

nema vilja minn gerir.

9. Komi seggir sex,

seg mér nofn peira

øll obundin;

ek mim pér syna;

getr eigi råbit.

svåt mér rétt pykki,

og afmægtige, alle veje og genveje trædes for dig dobbelt i troldenes

hænder — medmindre du yder Bagas-Bose frelse og lader af din vrede

mod Herrød.

7. Bu skal have det i sængen, som var du i brændende halm, men i hoj-

sædet som var du på en havbølge; og dog skal det siden blive dig meget

værre; hvis du vil have en mands gammen med møer. skal du tage fejl

af vejen — vil du en længere remse?

8. Trolde og alve og heksende norner, hojboer, bjærgriser brænde
dine haller, rimturserne hade dig, heste træde dig under deres fødder,

stråene stikke dig, stormene gbre dig gal; ve dig, medmindre du gor,

hvad jeg vil.

9. Komme her seks fyre, sig mig alle deres navne ubundne, jeg vil

vise dig dem; hvis du ej kan gætte dem, så at jeg finder det rigtigt, skal

hunde gnave dig ihjæl, og din sjæl synke i helved.



VERS AF BOSAS. - GQNGU-HROLFSS. - HJALMPÉRSS. 353

skulu |)ik hundar

i hel gnaga

K. **. t>. K. T. h. MMM

en sål pin

søkkva i viti.

0' 111111. MM mm.

15. Af Gongu-Hrolfssag-a.

1. Glezk HreggviSr

af goori fyr

Hrolfs ens hugdjarfa

higat til landa;

ninn vegliga

visi hefna

å Eireki

ok olluni |)eim.

2. Glezk Hreggvibr

Grinis af dauoa,

forfra r ok Brynjolfs

protnar lifstundir;

niun flokkr sjå

falla lirønnum

ok fyr Hrolfi

hniga veroa.

3. Glezk Hreggvi5r,

på er Hrolfr faer

ungrar meyjar

IngigerSar

;

mim Holmgar5i

hilmir styra

Styrlaugs sonr;

standi kvæbi.

16. Af Hjålmjiérs saga ok Qlvis.

I.

1 (Tbki). Hverir eru

skålkar,

er skipum råoa,

heldr har5snunir,

happalausir?

vér skulura lybi

lifi ræna

1. Hreggvid (jeg) „glæder sig over den hudjærve Hrolfs gode tog her

til lande; fyrsten vil tage prægtig hævn over Erik og dem alle sammen.

2. Hreggvid glæder sig over Grims død, Tords og Brynjolfs levetid

er sluttet; den skare vil falde flokkevis og segne for Hrolf.

3. Hreggvid glæder sig. når Hrolf ægter den unge mø, Tngigerd

;

fyrsten, Styrløgs son, vil styre Holmgård. Min rise slutte dér.

T. 1. Hvilke er de skurke, der råder for skibe, meget kraftige at se

på, men uden held?; vi vil røve mændene livet og dele hele skatten mellem os.

23



354 XIII. ARHUNDREDK

ok meo oss pllum

au5i skipta.

2 (Hj.). Hjålmpér ek

heiti;

hverr spyrr at pvi,

seggr enn svartleiti,

å sædyri;

drepa skuluni drengi,

en dyrgripi eignask,

full falsari,

ella fly i brott.

II.

1 (Hj.J. Hver er su

drosa

er drjugt um nætr

flanar ok flpktir

meo fils hala;

olik pykkir mér

Qorurn vifum,

e5a hvaban komt

Hrauoungs mær?

2 (Vargeisa). Vargeisa

ek heiti.

heyr pu visa son,

vill at pér i sinni sjå :

allra pinna

telk pik purfa niunu

vel trura vina.

3 (Hj.). HræSilig

munt pykkja hylda li5i,

pott oss i sinni sér.

engan seggja

pu svikja munt

vgsk viukona.

4 (Varg.). Sæk Snarvendil,

sigr mun honum fylgja,

horskr et' hilmir vilt

pér i hendi bera;

koss vilk af pér

klénan Jaiggja

;

på munt mimung
mér or hendi få.

2. Ejalmter hedder jeg, hvem er det, der sporger derom, sortladne

mand, på skibet?; vi vil dræbe mændene og erobre kostbarhederne, din

fule snyder, eller flygt bort-

Il. 1. Hvem er den kvinde, som ivrig om natten flagrer og strejfer

om med en elefanthale; du synes mig ulig andre kvinder; hvorfra kom
du jættemø ?

2. Vargeisa hedder jeg, hør du, kongeson; vil du, at jeg følger dig?

jeg mener at du vil behøve alle dine tro venner.

3. Frygtelig vil du [ikke?] synes mændenes skare, når du følgeros;

ingen mand vil du svige, tapre veninde.

4. Tag Snarvendil; sejr vil følge den, hvis du kloge konge vil bære
den i hånden; et sødt kys vil jeg få af dig; da skal du få sværdet ud
af min hånd.
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5 (Hj.). Kant mjukligar,

mær en harbleita,

leika at hrækerti

en hpldar aorir sex

;

sel ni ér sårloga,

sveipinn orms dynu;

fuss emk flj65 kyssa,

ferr sem må jpfri.

6 (Varg.). Selk pér

Snarvendil,

sigr mim honum fylgja,

jofurr enn storråSi,

uni pina aldrdaga,

snuisk pin ævi æ
til sigrs ok gæfu,

hvar sem heim kan nar,

hugr er i konungs barni.

7. Vert eigi svå ærr,

at Qlvi grandir;

vert honum heill hilmir,

hann er pér hollr fylkir;

låt eigi i 11mæl i

æoa lund pina,

vel pér vini tryggva,

vert peim hollr drottinn.

8. Kjos pann præl

at pengils lioi

er gefr svinum so5;

mun pér eigi ma5r

duga af mildings hir5,

ef pér glapvigr gerisk.

III.

1 (Hj.). Hvert er pat

båkn,

er i bjargi sitr

ok sér of konungs sveit,

enga veitk pér

åmåtligri

alna fyr J9i*5 ofan.

5. Du forstår, mø med den hårde mine, at lege med sværd mere be-

hændigt end andre seks; giv mig sværdet, omviklet med guld; gærne vil

jeg kysse kvinden; så går det fyrsten som det kan.

6. Jeg giver dig Snarvendil; sejr vil følge den, stort tænkende fyrste,

alle dine dage; gid dit liv altid vorde dig til sejr og lykke, hvor du end

færdes i verden; der er mod i kongens son.

1. Vær ikke så gal, at du tilføjer (Jive mén, vær tro mod ham,
fyrste; han er tro mod dig konge; lad ikke onde ord gore dig opbragt,

vælg dig hulde venner, vær dem en huld herre.

8. Vælg den træl af kongens mandskab, som giver svinene suppe;
ingen af kongens hird vil kunne hjælpe dig, hvis han viser sig for dig at

svigte i kamp.

III. 1. Hvad er det for en kolos, der sidder på klippen og ser ud
over kongens skare; jeg kender ingen hæsligere født på jorden end dig.

2:5*
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2 (fma). Illa kve&r til

min,

bvi enn ungi munt

fyrstr hafor å seySi

af seggjum jjinum:

gullofnum duki

må sjå en glaSa mær
J3erra sina Ijosa lokka.

3 (Hj.). t*ik mun snerta

Snarvendill fyrr,

en jpu å seybi

setir konungs arfa,

handar munt missa

ok hått æpa,

svå munum skilja,

skau5 et aumasta.

4 (Ima). Vist gleor mik

eitt.

pott vitir eigi,

jpf'urr enn ogndjarfi,

hvat uin er at vera:

nu munu systr minar

at nå i gera

ut å herskipum

alla menn Jjina.

5 (Hergunnr). Tyhun ek

tre) sti

at tala vi5 hpfbingja.

]d6 nånium vér litit

jmts til vegar horlir;

skulum til skala

skunda gongu

ok menn mildings

merkja å seyoi.

6 (Hj.). Vaki fru Qlvir,

ef vilt vif sjå,

J3U ert kossmildr

vib konnr harbla;

hér biba {}in

Hraubnngs meyjar.

2. Ilde taler du mig til; ti vil du, unge mand, først af dine mænd
blive anbragt over ilden; med guldvævet dug vil den glade mø torre sine

lyse lokker.

3. For vil Snarvendil røre ved dig end du anbringer kongens son

over ilden; du vil miste din arm og skrige hojt; således vil vi to skilles,

dit elendige utyske.

4. Tilvisse glæder én ting mig, skont du ikke ved det, kampdjærve

fyrste, hvad der er i gære; mine søstre vil nu sid alle dine mænd ihjæl

ude på krigsskibene.

5. Jeg stoler på mine talegaver at tale med høvdinger ; dog har jeg

kun lidet lært, som bidrager til hæder; vi skal skynde os til skålen og

mærke kongens mænd over ilden.

6. Vågn du, Ølve, hvis du vil se kvinder; du er meget gavmild på
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hverf pii vi5 peim,

ef pér hugr dugir.

7 (Qlvir). Hvat skal

kalis petta,

hvat parft mér bregba,

konungr, of kvensemi,

kåtr, of mibnætti?

hverja hysnoppu,

sem å heiSum finnr,

vilt at pér i sinni

sé allar pær.

8 (Herg.). Heldk upp

lupin mum.

hér matt JQfurr lita

hendr Hergunnar,

hefk negl oskorna,

rifna mun pin olpa,

ef vit jpfurr finnumk,

pér skal eigi kyrt

klappa,

konungr enn subræni.

9 (Hh). Gakk framar

hoti,

fyrr en å seyfti drag ir

pinna pjoSkonung,

pu ert flagft et ferligsta

;

et framm jårnhrommum,

ef afli treystir,

dros en dulrifa,

en ek mun dverga smi5i.

10 (Margerdr). Illa leikr

pu Qlvir,

eigi ert hæfr vifum,

må eigi fang festa

å fylki vel bornum;

eggjar eru eitrblandnar,

kys overfor kvinder; her vænter på dig jættens døtre; vend dig til dem.

hvis du har mod.

7. Hvad skal den spøg sige, hvad skal du, muntre konge, bebrejde

mig kvindekærhed midt om natten?; ethvert dunlæbet fjæs, du finder på
heden — de vil du alle skal følge dig.

8. Jeg løfter mine hænder; her kan du, fyrste, se Hergunns hænder,

jeg har uklippede negle; din kappe vil flænges, dersom vi mødes, fyrste ;

du vil ikke blive mildt klappet, sydrone konge.

9. Gå lidt længere frem, for du kaster denne folkekonge på ilden;

du er den hæsligste trold; ræk frem dine jærnlabber til strid, hvis du

stoler på dine kræfter, indbildske kvinde, men jeg vil drage mit dværge-

arbejde (sværdet).

10. Hårdt leger du Ølve; du passer ikke for kvinder; man kan ikke

holde den vel bårne fyrste fast; æggene ere giftblandede, vrede er fyrst-

erne, oddene er blodige; ikke vil vi sejre.
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æfir eru døglingar,

oddar eru bloogir.

eigi munum vér sigrask.

11 (Herg.). Hvar ert

Marger&r,

mær en pflgasta?;

vinnr bu sigr litinn

å siklings H5i;

hryggr er hålflaminn

en heroar brotnar,

sterkr er stafnbui,

støkkva mun nu veroa.

IV.

1 (HgrdrJ Hver ert bu

hyrlund me5 kinn fagra

ok Ijosgult lokka fron?;

hefk eigi vif litit

hæverskligra

fætt vib foldar Iprqin.

2 (Hervgr). Hervør ek

heiti

Hundingja dottir;

minn fyour rpskvan

el" bu ré&ir lita,

lif bitt an dvpl

bu lata myndir,

el' værir genginn

i gego dQglingi.

3. Alt ferr eptir einu,

eigi mart vitum frægra,

viroar vinna listir

ok val tafni fæ5a:

fyrr skyldir |)ii hanga

å håvum gålga

en i glaum inn ganga,

gakk eigi hoti framar.

4. H9r5r mælti bå

enn hyggjustori:

hvi hrekr |)u mik

Hervør i orbuni?

heldr væri nær

vifi skæru

11. Hvor er du Margerd, du meget kraftige mø?; du vinder kun
ringe sejr over fyrstetis mænd; ryggen er halvt lamslåt og skuldrene

knækkede; stærk er stavnboen; nu må vi flygte-

IV. 1. Hvem er du, med muntert sind og fager kind og lysegult

hoved; ikke har jeg set en mere beleven kvinde født ved jordens rand.

2. Hervor hedder jeg. Hundinges datter ; hvis du så min raske

fader, vilde du på stedet lade dit liv, hvis du var gat kongen imøde.

3. Alt går efter det ene; ikke ved vi meget andet, der er berømtere

:

mændene udfører idrætter og giver ravnene føde: for skulde du hænge i

den hoje galge end gå ind i munterheden; gå ikke et skridt videre.

4. Den modige Hord talte da : hvorfor bruger du hårde ord mod
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vera horskum dreng

holl i råbura.

5 (Herv.). I I19II skalt

ganga

ok hilrai luta,

kvebja kurteisliga

konung enn storråSa;

låt JDii eigi æbru

å )pér finna,

J3ott i I19II litir

håva storgarpa.

6. Gef \)\i auo jofurr,

ef |)u prr JDykkisk,

J3ågn gull gumnar,

gerask Jaer vel hollir;

en ef mabr metnask

vib mildings sibu,

syn leibum lyndi,

låt hann sneypu hljota.

7 (Hj.). Heill sit,

Hundingi,

hef ek engan gram

JDér æbra hitt

nndir heims skauti;

ferr JDin frægb

ok fégjafar,

\)vi kom ek hingat

hilmis at vitja.

8 (Kgr.). Hverr er så

karla

kominn or Manheimum,

ungr at aldri

oss at kvebja

;

ormfrån enn ungi

angu berr [hi;

mim ek vib brpgoum

buask meiga.

9 (Hj.). Hjålmjaér ek

heiti,

mig Hervor?; det vilde være mere naturligt for den lyse kvinde, at være

den forstandige mand (mig) huld i råd.

5. Du skal gå ind i hallen og hilse på kongen, hilse ham belevent

den storrådige konge; lad ingen frugt mærkes på dig, uagtet du i hallen

ser hoje vældige kæmper.

6. Giv rigdom, konge, hvis du mener at være gavmild; har mænd-
eve modtaget guld, vil de blive dig tro; men hvis nogen opforer sig stor-

agtig ved kongens side, vis den lede dit sind og lad ham blive beskæmmet.

7. Hil dig, Hunding, jeg har ingen konge truffet under himlen ypper-

ligere end dig; der går ry (tf din berommelse og gavmildhed ; derfor

kom jeg hid at besøge kongen.

S. Hvad er det for en mand, kommen fra Manheim, ung af alder,

at hilse på os?; du unge mand har ormstrålende ojne; jeg bor være

forberedt på list (fra den kant).
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hiroi ek fått segja

fylki framvisum

å fyrsta kveldi

;

vil ek eigi hvarfla

å hallar golfi,

seg mér til sætis,

sonr emk grams Inga.

10 (Kgr.). Hverr er enn

horski,

er hjålm ok gero styrir.

sterkr ok stormannligr

stendr pér å hli5 a5ra?

gløggra matt greina

frå gorpum pinum,

på veit ek enn gorr

hvar gestum skal skipa.

1

1

(Hj.). Qlvir hann heitir,

er aldrigi hræoisk

eld né eggjar

e5a hergengi;

borinn seni bu&lungar,

peir sem bezt eru,

mætri en mildingar,

minn er fostbrobir.

12 (Kgr.). Hverr er så

gaurr,

er i gåttum stendr

ok riss roskliga

vio rotakylfu?

gnapir me5 hetti
?

hyggr at gumna mengi,

litt er skumr så

at skapi minu.

13 (Hj). Horor hann

heitir,

hefir fått pry5i.

velr um våpn sjaldan,

vill eigi skart figgja;

ollungis einnig

ekki hræbisk.

9. Hjalmter hedder jeg; jeg gider ikke fortælle den fremsynte fyrste

meget den første aften; jeg vil ikke drive om på hallens gulv: anvis mig
plads, jeg er son af kong Inge.

10- Hvem er den kloge., med hjælm og rustning, stærk og mandig
står han ved din side? tydeligere kan du fortælle os om dine helte; da
ved jeg endnu bedre, hvor gæsterne skal bænkes.

11. Øl ve han hedder, som aldrig ræddes for ild eller ægge eller hær-

følge; født som fyrster, de. som er de bedste, herligere end konger er min
fostbroder.

12. Hvem er den tølper, der står i doren, knejser hojt og rask, støttet

til en rodkølle?, han rager hojt med hatten, betragter mændenes skare:

den uhyggelige person er lidet efter mit sind.

13. Han hedder Hård, har kun lidt af skrud, vælger sjælden ni ellem

(andre) våben; han vil ej modtage prydelser: heller ikke han frygter

for noget, den meget raske mand; jeg sætter stor pris på ham.
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maor mjok snarligr,

nrikils ek hann met.

14 (Kgr.). Litt honum
sæmir

hjå seggja libi

]3eim er gloa allir

i gu&vefjum;

siti hann yzt

af seggjum minum;

skal honum veita vel

meb vårum JDegnum.

15. Haror munt jpu heima

er hyggsk ollu råba

oss hjå i dyrum

hollum orum;

hefir pu brand hvassan,

brynju ok hjålm vænan,

sofnis bingi a5ra,

set bik aptr af bvi.

16 (Hj.). Ungr vark

heima

ok pllu skipaba

skatna libi

at skapi minu;

gegndi Jpat fullvel

fylki visum,

brognum vel bornum,

ok bublungs sveinum.

17 (Kgr.). Ris upp

Håstigi

ok gef rum gestum,

furbu farmobum

ok frekum i ræbu;

mik hafa eigi oblingar

åbr heim sottan,

er mér synzk hafa

meb svinnra bragbi.

18 (Hastigt). Hefr jon

fyrr mér eigi

bobit upp at standa,

feigb mun våndslig

visa granda ;

hanga skyldu hinir

14. Han passer kun dårlig i de mænds skave, der alle stråler af

flojl og silke; lad hånt sidde yderst af mine mænd; der skal ydes ham
godt (0: mad og drikke) sammen med vore mænd.

15. Stræng er du nok hjemme, siden du vil råde alt hos os i vor

prægtige hal; du har et skarpt sværd, en brynje og en smuk hjælm og

andre kostbarheder , men læg bånd på dig i så henseende (at ville råde).

16. Ung rar jeg hjemme og ordnede hele mændenes skare efter min
vilje; det passede godt for den vise konge, de vel bårne mænd og fyrstens

svende.

17. Hejs dig op, Hastige, giv gæsterne plads, de af rejsen meget
trætte og dristige i tale: ingen ædlinge har besagt mig for, der har fore-

kommet mig at have el klogere udseende.
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vi5 enn hæsta gålga,

peir niumi {)ik svikja;

|>at sék fyrir gorla.

19 (Kgr.). Æ ert illr

gestum,

opt hefir pu holda,

på er niik beimsottu,

til heljar færSa

;

gakk å bekk annan,

garpr meinhugaSr,

hnyttr enn haroleiti,

harbr er å borb annat.

V.

(Hj.). Berum å baki okru

brodda framkeyri,

launnm svå lif honum.

latum hann eigi eptir;

heygjum Horo hvergi,

fyrr en heim komum,

grofum itran heima

ballar vegg undir.

VI.

1 (Kgr.). Hvat er pér

Hjålmpér?,

hel'r pii lit brugSit,

stort er per i hug,

pu starir å mik longum.

(Hj.). Hvarf enn

hugpruoi

Hor5r or fyr minni,

greitt ert glikr honum;

gåik pvi eigi drekka.

2 (Kgr.). Eyoask mun
sæmd pin,

ef ek skal glikr vera

aumum illpræli,

er ekki prybir,

ragr i hverja taug,

18. For har du ikke befalet mig at rejse mig; det må være den
slemme død, der nærtuer sig fyrsten og gor ham urimelig; de andre

skulde hænge i den hojeste galge; de vil svige dig; det forudser jeg grant.

19. Altid er du ond mod gæster; ofte har du ombragt de mænd,
som har besøgt mig; gå til den anden bænk, ménsindede mand, du barske

svend (?) , ellers vil du blive hårdt medhandlet.

V. Lad os bære krigeren på vor ryg og lonne ham således vort liv

;

vi vil ikke lade ham blive tilbage; lad os ikke hojlægge Hård, for vi

kommer hjem; lad os begrave den herlige ved hallens væg.

VI. 1. Hvad er der med dig Hjalmter? , du har skiftet farve; du

har noget stort i din tanke; du stirrer stadig på mig. — Den modige

Hård forsvandt fra mig undervejs; du ligner ham nøje; derfor glemmer

jeg at drikke.

2. Din hæder vil gå til grunde, hvis jeg skal ligne en ussel ond træl
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nema reiba mat svinum,

halr enn hrafnsvarti,

i hrævarskrubi.

3 (Hj). Brott er

Snarvendill

or slibrum horfinn,

mak eigi vig vekja,

veldr pvi Qlvir,

hefna myndak Harbar,

ef hann hér væri,

ok rjoba minn mæki

i manna blobi.

4 (Mær). Sax hefir bu

Qlvir,

slik eru våpn færi,

bana veitlir Bendli

bart bii [Dat or helli;

brå ek hilmis sonum
i hauka liki;

forbabek ykru fjorvi;

fegri em ek nu hoti.

5 (Mær). Keyptir pu

Snarvendil

meb kossi einum;

var pat verb li tit,

vel fråk at mér kæmi;

prr myndir af auoi,

ef optar svå fengir,

jofwrr enn ogndjarfi

ok einkar hepni.

6 (Kgr.). Tak hér vib

horn i,

er pér Hprbr færir;

gef nu ro reibi

ok ræbum på siban;

pu hefir oss holpit,

en vér ybr borgit,

ollum or ånaubum,

ynbis vér njotum.

hvem intet pryder, fej i hver nerve, der kun kan give svinene føde, din

ravnsorte mand, i elendigt (?) skrud.

3. Bort er Snarvendil forsvundet ud af skeden ; jeg kan ikke kæmpe,
Ølve volder det: jeg vilde hævne Hård, hvis den var her, og rodfarve mit

sværd i mænds blod.

4. Du har et sværd, Ølve, der er få sådanne; du dræbte Bendil; du
bar det ud af hulen; jeg forvandlede fyrstens sbnner til høge; jeg frelste

eders liv; nu er jeg betydelig kønnere end da.

5. Du købte Snarvendil blot for et kys; det var en ringe betaling,

men jeg ved at den blev mig til held; du vilde være gavmild på rigdom,

hvis du fik oftere den lejlighed (til at vise det), du kampdjærve og sær-

deles heldige fyrste.

6. Tag her mod et horn, som Hård bringer dig; stil nu din vrede
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17. Af Sturlaugs sag-a starfsama.

1. Kominn er Sturlaugr

enn starfsami

horn at sækja

ok hringa fjold,

hér er i husi

h^fubhlot mikit,

gu 11 ok gersimar;

grimt er oss i hug.

2. Skal hann i helju

hvildar njota

ok margskonar

meina kenna;

J)å mun Sturlaugr

enn starfsami

meo goma kvern

grafinn i stykki.

18. Af Orms J)åttr Storolfssonar.

I.

(Vglva). ^ott £u låtir

yfir lpg breioan

byrhest renna

ok berisk vioa,

nær mun liggja,

nor5r fyr Mæri

at bana hljotir;

bezt mun at J3egja.

II

(Asbj.J. Sagbi mér at seioi

ok song of |Dat longu,

at ek å feigum fæti

og lad os siden snakke sammen; du har frelst os alle ud af tvangskæb)ie,

og vi har reddet eder; fryd vi nu nyder.

[S.] 1. Kommen er Sturløg den arbejdsomme for at hænte hornet og

ringes mængde; her i huset er et stort hovedblot, guld og kostbarheder

;

vredt er vort sind.

2. Han skal i hel nyde hvile og fole mange slags mén; så vil

Sturløg den arbejdsomme blive reven i stykker med tænderne.

[O.] I. Selv om du lader dit skib lobe over det brede har og flakker

viden om, det vil dog blive så omtrent, at du får din dod nordfor More:

det er bedst at tie.

H. Hun sagde mig det ved sejden og sang om det for længe siden,

at jeg med dødsviet fod vilde drage nordpå til More; intet vidste voiven;
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færa norbr å Mæri;

vætki vissi vplva.

vera munk enn meb
mønnum

glabr i Gautaveldi;

gramir eigi spå hennar.

III.

(Åsbj.). Sinni må engi

iprott treysta;

aldri er svå sterkr

né storr i huga

;

svå bregzk hverjum

å banadægri

hjarta ok megin

sem heill bilar.

IV.

Asbjoms dødssang.

1. Segib pat minni mobur,

mun eigi syni kemba
svarbar låb i sumri

svanhvit i Danmørku;

hafbak henni heitit,

at heim koma mundak.

nu mun segg å sibu

sverbs egg dregin verba.

2. Annat var på er in ni

glkåtir vér såtum

ok å fleyskipi forum

fjorb af Horbalandi,

drukkum mjpb ok mæltum
mart orb saman forbum;

mi emk einn i ongvar

jotna prpngvar genginn.

3. Annat var på er inni

allstorir saman foru,

stéb par upp i stafni

Storolfs burr enn frækni

;

bJQrs langskipum lagbi

lundr at Eyrasundi;

nu munk tældr i

tryggbum

trolla byggbir kanna.

endnu vil jeg være glad blandt mænd i Gøterige ; gid pokker tage hendes
spådomme.

III. Ingen kan stole på sin dygtighed, aldrig er nogen så stærk eller

stor i hu; således svigter hjærte og kraft enhver på dødsdagen som
heldet svigter.

IV. 1. Mæld det til min moder, at hun, den svanehvide, i Danmark,
ikke vil komme til at kæmme sin sons hoved til sommer; jeg havde lovet

hende at komme hjem; nu vil sværdets æg blive trukket over min side.

2. Det var anderledes, da vi sad ølmuntre inde og sejlede på skibet

ud af fjorden fra Hordeland; vi drak mjiid og talte mangt et ord sam-
men fordum; nu er jeg ene kommen i jættens snævre trængselstilstand.

3. Det var anderledes, da meget dygtige mænd drog afsted sammen,
dér stod Storolfs tapre son i stavnen; krigeren styrede langskibene ind i
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4. Annat var Jdu er inni

Ormr at hildar stormi

gekk vils gråum blakki

Geitis sylg at veita;

rpkk at romu døkkri,

raunmargan gaf vargi

segg ok sart nam høggva

svinnr at Ifu minni.

5. Annat var j}å er inni

ek veitta fero sveittri

hogg meb hvassri tuggu

Herjans subr i skerjum

Elfar, opt nam kolli

Ormr hagliga at formå

mest, {3å er miojungs

traustir

mågar eptir lågu.

6. Annat var J3a er inni

allir saman vårnm.

Gautr ok Geiri,

Glumr ok Starri,

Såmr ok Sæmingr,

syn ir Oddvarar,

Haukr ok Håma,

Hrokr ok Toki.

7. Annat var J3å er inni.

opt å sæ forum.

Hrani ok Hogni,

Hjålmr ok Stefnir.

Grani ok Gunnarr,

Grimr ok Sørkvir,

Tumi ok Torfi.

Teitr ok Geitir.

8. Annat var j}å er inni

alllitit vér spproumk

at samtogi sverfca;

sjaldan ek |)ess latta.

at brynpålmar bryndir

Ørestind; nu vil jeg, besnæret (overvældet) mod tro og love, lære troldenes

bygder at kende.

4. Det var anderledes, da Orm gik til kamp for at give den grå

ulv [Geitis vifs blakki] drik; det trak mørkt sammen til den mørke
kamp; han gav et utal af mænd til ulven, og den kloge gav svære hug

ved Ivas munding.

5. Bet var anderledes, da jeg gav den (svedige) skare hug med det

skarpe, blodige sværd sydpå i Elveskærene; ofte skød(?) Orm kraftig og

og heldig sine skud, da jættens (?) (el. Midjungs som egennavn?) stærke

svogre blev liggende tilbage døde.

6. Det var anderledes, da vi drog omkring alle sammen, Gøt og

Geire osv.

7. Det var anderledes, da vi ofte tog ud på soen, Hrane og Hogne osv.

8. Det var anderledes, da vi sparede os kun lidet i kampen ; sjælden
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biti hvassliga seggi; ef å kvol |3essa

\)6 var Ormr at imun kynni at lita,

æ oddviti J3eira. ok grimliga

gjalda J^ursi

9 Myndi Ormr vårar vi&farar

ofrynn vera, vist ef næbi.

rådede jeg fra det, at de hvæssede spyd bed skarpt mændene; dog var

Orm i kampen altid deres anfører.

9. Orm vilde være lidet glad af udseende, hvis han var istand til at

se på denne (min) kval, og tilvisse grusomt betale jætten den behandling,

jeg lider, hvis han kunde.



Det 14. århundrede.

K>rm6år prestr Olåfsson.

Islandsk skjald, 14. årh.

1. Et drotkvædet digt om Aron Hjorleifsson.

1. Styrkr var a slyris birki

staddr, så er Aron kvaddi

horSuni heiptar-orbum,

hildar ruor, enn milda;

en i mot fyr 1119111111111

niJ9k lik afar-rikum

garpr veitti svqi* snprpust

sannfrægr hofubsmanni.

2. Sturla réb i stribi

strangr å land at ganga,

liaubr me5 hpldum frioum

har&r pars Aron varbi.

en eldbrota unnar

Ioja doms å miSjum

Freyr. svåt fell enn dyri,

(frama-bragS var pat) lag5i.

3. Sonr jok saxi benjar

seggja kind til beggja

(hlifsendir naut) handa

Hjprleifs (vala kleifar);

1. Styrkr hildar ru&r var staddr å styris birki, så er kvaddi enn

milda Aron hor5um heiptaroroum, en sannfrægr garpr veitti fyr monnum
hofu5smanni afarrikum mjok lik snprpust svor i mot = Den kraftige

kriger befandt sig på skibet, han som talte hårde vredens ord til den milde

Aron. men åen sand-beromte helt gav i mænds påhør den meget mægtige

høvidsmand meget lignende og meget kraftige svar til gengæld.

2. Sturla strangr i strioi réo at ganga å land, pars baror Aron varoi

hauor meo friSum holdum, en Idja doms Freyr lagbi å miojum unnar

eldbrota, svåt enn dyri fell; pat var framabrago = Sturla, stærk i strid,

begav sig iland, hvor den kraftige Aron forsvarede øen med sine ud-

mærkede mænd, og manden (Aron) rettede sit sværd mod mandens (Stur-

las) midje, så at den herlige faldt; det var en berømmelig handling.
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margr hné mabr vib dreyrgar

(målmr sundrabiz) undir,

åbr fullhuginn felli

frægr nær svglum ægi.

4. Fråk ofrhugann øfra

Eyjolf vib |)rek deyja;

seggr fekk sæmd af høggum

sannfrægr tiu manna;

meibr svam mens fra låbi

mætr vib styfbum fæti

(mikit var målma sækis

inegn) ok lagbr i gegnum.

5. Ått hefr Aron hættan

eggja leik vib seggi;

stål klauf styrjar deilir

stirbr i Geir|DJ6fsfirbi;

rjobr hljop rimmu klæba

Rinarlogs at tini;

otrs veitti bprr bitran

bana gjalda Rpgnvaldi.

6. Ut hefr Aron leitat

ognramr at Valshamri

(hann varb hreystimpnnum

harbråbr) or manngarbi;

aubs rak olmum dauba

enn rQskligast kenni.

Bjorn hné åbr fyr ernum,

undan, bauga lnndi.

3. Som- Hjorleifs jok saxi seggja kind benjar til beggja handa; hlif-

sendir naut vala kleifar; margr ma5r hné vi5 dreyrgar undir — målmr
sundrabiz — . åor frægr fullhuginn felli nær svolum ægi = Hjorleifs son

forøgede med sit sværd mændenes sår til bægge sider; krigeren brugte

sin arm; mange mænd segnede med blodige sår — sværdene brast —
,

for den beromte fuldmodige helt faldt nær ved den svale sø.

4. Fråk ofrhugann Eyjolf deyja efra vi5 jsrek; sannfrægr seggr fekk

sæmd af hoggum tiu manna; mætr mens meior svam fra låbi vi5 styfdum

fæti ok lagor i gegnum; mikit var inegn målma sækis = Jeg har hørt,

at den modige Eyjolf døde sejrrig, idet han viste stor kraft; den sand-

beromte mand fik ære af 10 mænds hug; den herlige kriger svommede

fra land med afhugget fod og gennemboret; krigerens kraft var stor.

5. Aron hefr ått hættan eggja leik vi8 seggi: stirbr styrjar deilir

klauf stål i Geir^jofsfirbi; rjoor rimmu klæSa hljop at Rinarlogs tini; borr

otrs gjalda veitti Rognvaldi bitran bana = Aron har haft en farlig kamp
med mændene; den ukuelige kriger kløvede stålene i Geirtjovsfjord ; krig-

eren sprang frem imod manden; han gav Rognvald den bitre død.

6. Ognramr Aron hefr leitat ur or manngarSi at Valshamri: hann

varo haroråbr hreystimonnum; enn rak auos kenni roskligast undan 61m-

um dauoa; Bjprn hné å5r fyr ernum bauga lundi = Den kampstærke
Aron søgte ud af mandkresen ved Valshammer; han viste sig kraftig

24
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2. Et hrynhent digt om Aron.

1. Aron gekk, jpvit 65iz ekki,

ærit framm i bgSgerb ramma
(holda klauf hann heldr en

skjpldu

heiptar fullr) i moti Stullu.

2. Aron reiS vi5 sollnum

sårum

sæmdar-hraustr um fjorou

austan,

vistar J3urfti varga nistir

vellum grimmr, at Svinafelli;

hc-ndum toku hjprva sendi,

hotat var honum dauba

skjotum,

lundar unnu ljossa branda

luktan hann i myrku ranni.

3. t'orarinn hét, så er ^»egni

inætuni.

briitins ells, at Svinafelli

rpskliga dugbi. runnr, i håska

randa svinnr, ok nauoum

stinnuni

;

Aron hlaut af Ormi at mæta
ognar-råbi ok miklum våba

;

herbinn bjoz ^»vi hgldr at

varba

hlyra sinum dreng enn skyra.

overfor de tapre mænd; endnu undgik han ved sin kækhed den rasende

død; Bjørn måtte først segne for den raske kriger.

1. Aren gekk framm i ærit ramma booger5 i moti Stullu, jjvit ooiz

ekki; hann klauf heiptar-fullr heldr holda en skjoldu = Aron gik frem i

den meget stærke kamp imod Sturla, ti han frygtede intet; ophidset af

vrede kløvede han hellere mændene end skjoldene.

2. Sæmdar hraustr Aron rei5 vi5 sollnum sårum austan um fjorou at Svina-

felli; vellum grimmr varga nistir burfti vistar; toku hjorva sendi hondum;
honum var hotat skjotum dauSa; lundar ljossa branda unnu hann luktan i

myrku ranui = Den hædertapre Aron red med opsvulmede sår østfra gen-

nem fjordene til Svinefell; den gavmilde kriger trængte til ophold; de

tog ham til fange; han blev truet med en hurtig død; mændene inde-

spærrede ham i et mørkt hus.

3. forarinn hét svinnr runnr brutins randa ells, så er dugSi roskliga

mætum begni at Svinafelli i håska ok stinnum nauoum; Aron hlaut at

mæta égnarråoi ok miklum vå5a af Ormi; heroinn holdr bjoz J^vi at varoa

hlyra sinum enn skyra dreng = Torarin hed den kloge mand, som hjalp

kækt den herlige mand på Svinefell i faren og den svære nød; Aron
mødte farlige anslag og stor fare fra Orms side; den kraftige mand
gjorde sig derfor rede til at værge den kloge mand mod sin broder.
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4. Morgunn kom yfir mistar striSir var5 på vel vi5 vå5a

fergi, (vibfrægt hefr pat orSit

manraun hlaut på Aron sanna, sioan),

råoinn var honum raunmjøk mest um barg på malma
dau5i, treysti

randa storms, af Svinfells-Ormi; mildr JPorarinn, våpna, hildar.

3. Lausavisa.

Øngr var solar styngvir NjorBr nam hjålma hribar

sandheims å Islandi hlifrunna två lifi,

(liroor er) af heionum lySum sar gaf ståla styrir

(hægr) Gunnari frægri; storum tolf ok tjorum.

Arngrimr åboti Brandsson.

Islænder, 14. årh.

1. Gudmundar kvædi (drapa?) byskups (1345).

1. Ræsi hei&ra ek lopts ens jar5ar groor pann er eykr ok

ljosa, fæoir

lifs styranda fugla ok dyra, alla kind ok temprar vinda;

4 Morgunn randa storms kom yfir mistar fergi — Aron hlaut på
sanna manraun; raunmjok var honum råoinn daudi af Svinfells-Ormi:

stridir våpna vard {>å vel vio våoa; — pat hefr sioan oroit viofrægt — ;

Pérarinn, mildr hildar, um barg l>å mest malma treysti = En kampetis

morgen oprandt for krigeren — Aron stedtes da i en virkelig mande'
prøve — ; sikkert var døden ham tiltænkt af Svinfells-Orm ; krigeren

viste sig da mandig i faren; — det er siden blevet vidtberømt — ; Tørarin

villig til kamp, var den, der mest frelste krigeren.

[L.]. Øngr sandheims solar slongvir å Islandi af heionum lyoum var

frægri Gunnari; hrodr er hægr; NjorSr hjålma hrioar nam två hlifrunna

lifi; ståla styrir gaf slorum sar tolf ok fjérum = Ingen mand på Island

hin ixlt hedenske mænd (i hedensk tid) har været berømtere end Gunnar:
mit digt er let', krigeren berøvede to mænd livet, og krigeren tilføjede

sejsten svære sår.

24*
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mæta syni miskunn ytwin

niana valdr, svå at eigim vånir

(heilagr gefi pat hplda skylir)

himinrikis ok sannrar liknar.

2. Rædda ek litt vi5 reglur

Eddu

råoin min, ok kvab ek sem

bråoast

visur Jpær, er vil ek ei hrésa,

verkinn erat sjå mjukr i

kverkum

;

stiroa hefir ek år til orba,

ekki må af sliku pekkjaz,

arnar leir hefig y5r at færa,

emka ek froor hjå skåldum

go&um.

3. Vendi ljost jdu, voldugr andi,

(vilda ek piggja pat, himna

tiggi)

haroan stein, sem holkni er

oroinn

haroa likr, i minnis garoi,

svå at renni oss rétt at spnnu

ramlig tår vi5 ibran såra,

glæpa-full en gjprvpll skripi

gangi å braut, fyr sorgar

prautir.

4. Sættu oss vi5 son pinn

itran,

solar pengils skrin, ok engla

itarlig, su er alt må veita,

yfirdrottningin heims ok gotna;

1. Jeg priser den lyse lufts konge, ham som styrer fuglenes og dyr-

enes liv. som forøger jordens grøde og føder alt levende og styrer vindene,

månens herre vise menneskene sin herlige nåde, så at vi kan håbe på
himmerig og sand miskundhed; give menneskenes hellige beskytter det.

2. Jeg har ikke indrettet min plan efter Eddas regler og jeg har i

en skynding digtet de vers, som jeg ej vil rose; det digt er ikke mygt i

halsen (lyder ikke blødt); jeg har en stiv åre til ordene (stiv tunge);

man kan ikke blive dadlet ved sligt; jeg har kun ornens skam at byde

eder; jeg er lidet kyndig ved siden af gode digtere.

3. Mægtige ånd, slå med vånd den hårde sten i mindets gård (hjærtet),

der er bleven- en (ufrugtbar) stengrund meget lig; det vilde jeg modtage
himlens fyrste, — så at kraftige tårer rinder for os i virkeligheden under

bitter anger for smærtens lidelser (synderne), men alle forbryderiske skræms-
ler forsvinder.

4. Forlig os, solkongens skrin (guds moder), med din herlige son, du

verdens og menneskenes og englenes udmærkede overdronning, som for-

mår at opfylde alt; alle ondskabsftdde ånder, som djævlen giver kraft,

ræddes for dig; hurtige til underfundighed tvinges de til for dine bonner

at give slip på deres legetoj.
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allir hræbaz ]Dik ilsku-fullir

andar J^eir, seni mektar fjandi;

lata verba lymsku-fljotir

leikun sin fyr bænir jrinar.

5. Heyrbu nu til afbragbs-orba

yfirmabr vårrar kristni sabrar,

J^etta lof, JDviat Jjat er meb
våttum

jpér Gubmundur longu fundit;

treystumz vér, at hafir JDii hæsta

himna-vist ok nærri Kristi,

]?6 at {ni liggir enn lagt mebal

veggja

lybum virkr i Hola kirkju.

6. Mæra vilda ek skuggsjå

skyra

skrautvaxinnar dygba brautar

orbum, ]?ann er ei gaf fyrbum

hoskur bjargi oss Hola-biskup,

hann er lif ok van Jpurftar-

manna,

Gubmundr fekk af gubdoms

anda

grandleysis krapt lifs ok andar.

7. Ytar sækja af øllum sveitum

Isalands, jpeir erGubmund prisa,

blindir, daufir, beggja handa

bot JDiggjandi eba svå fota,

hofubverkjarins angr ok orku,

augna-rætr ok likjDrå bætir,

daubum aflaz lif vibr leibu,

lætr engi hér byskup mætra.

8. Sutaukinn las sålna bætir

songva-bækr, ok vakti l9iigum,

allar upp meb elsku-fullrar

eptirdæmin glæpi at hepta; jungfru Marie fyldar tårum;

5. Hor nu på udmærkede ord, vor sande kristenheds bestyrer, på
denne ros, ti det er med vidner givet dig Gudmund for længst; vi stoler

på, at du har himlens hojeste hjem og er nærved Kristus, uagtet du endnu,

elsket af menneskene, tigger lavt indenfor væggene i Holekirke.

6. Jeg vilde rose i ord den herlig fortnede dydsbanes klare spejl, hånt

som altid gav menneskene et forbillede til at stanse synden; den vise

Holebisp frelse os, han er trængendes liv og håb ; Gudmund fik af gud-

dommens ånd uskyldigheds styrke for liv og sjæl.

7. Fra alle Islands bygder søger folk, som lovpriser Gudmund, blinde,

døve, de der modtager helse for bægge arme eller også ben, hovedsmærtens
pine og kraft, ojenrødder og spedalskhed helbredes, døde får livet igen for

et ledt liv; ingen kan nævne en herligere biskop her.

8. Bekymret læste sjælenes forbedrer — og vågede jævnlig — sang-

bøger, helt fyldte med den af kærlighed opfyldte jomfru Marias tårer; over-

måde klog i sind opfattede han de hellige ord og udmærkede bonner som
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heilagt'vess tok hann sem

hnossir

hlitar-kænn ok virkta-bænir,

henni sendr af helguin anda,

hyggju-brag5s, |)at er Gabriel

sagoi.

9. „Bli5 heilsa ek ]Dik mær ok

mooir

miskunnar full hjartans brunni,

vænastr hann er huldr meo
hreinu

holdi |)inu skapari foldar;

blessub vertu, sem hneyktir

hvassan

hoggorms grå5, yfir kvenna

nåoir

;

signaor er J3inn sonr i megni

sannr græoari allra manna."

10. Fæddiz upp, så er illu

eyddi,

yllum jpekkr, guoi ok rekkum;

vélryrir tok vigslur dy rar

veldis-stols af Brandi at Holum;

prestr hafoi sjå piisu hæsta,

pruoa valdi hann sér til briioar

(meor njota jjess margir a8rir)

m65ur guos, sem blom er fljoba.

11. Tignar birtiz ma5r af

magni,

menn ségjprr ef nokkurrkennir,

klæoin hefir så ilsku eySir

gll ok pru5, me5 byskups

skrn 5 i

;

happreyni gaf hjålpar-kænum,

hann græbir sår krankra manna,

sina blessan; svå var5 raunar

svefn at vitran byskups- efni.

12. Håleita vann opt me5
ytum,

(eru rétt um bat sannar fréttir)

kostbarheder, de ord som Gabriel, sendt til hende af den hellige ånd,

sagde :

9. Jeg hilser dig, blide mø og moder, fuld af hjærtets nådebrond,

han, jordens herligste skaber, er skjult under dit rene legem ; velsignet

være du over kvinders nåde (mere end alle andre), du som tilintetgjorde

slangens hvasse grådighed; din son, signet i kraft, er alle menneskenes

sande Icpge.

10. Han fødtes op, som udryddede det onde, elsket af alle, gud og

mennesker; syndforminskeren fik magtens stols herlige vielse af Brand
til Hole; den præst fik den hojeste brud; han valgte guds herlige moder

til sin brud, hende som er kvinders blomst; mange andre nyder godt

deraf.

11. En herlig mand viste sig, besiddende kraft, i bispeskrud (for

ham), — man se nærmere til, om nogen kender ham —; den syndens

tilintetgorer er iført alle prægtige klæder; han gav den hjælpkyndige



ARNGRIMR 375

sottir græddi hann allra åtta,

jartegna-gjoi'5 mjuku hjarta;

djplla keyrfti hann ut mebr afli

65a, hvar sem beidduz pj65ir,

flyja ur&u funir draugar,

fløg5in gjgrvpll undan logbu.

13 (12). Brandr oolaoiz bliSan

enda,

byskupsdom er helt me5 sonia,

æskiliga, me5 aldri rosknm,

andlåts ti5 ok gropt enn friSa;

lofstyrkan kom lyor ok kierkar

(Ijost mål er pat) hirdi at

kj osa

;

greiddiz or me5 gooum råoum,

GuSmund hafa peir allir fundit.

14 (13). Sina fero bjo sannleiks

reynir;

sein mun ver5a alt at greina,

pessa fero hvé ens hyggju-

hvassa

hindra kunni stormr ok vindar;

heilum komu styrendr ståla

stafna elg til Kaupangs hafnar;

Eirikr vig&i aubnu nægoan

erkibyskup geymi klerka.

15 Velryrir tok vigslu dyra,

vagna bols, me5 helgum stoli,

sinuni framdi siklingr måna
seima skipti andar giptum

;

tirpruSur lét truarsæoi

tungla hvålfs i munar kålfum

heldprøver sin velsignelse; han læger syge mætids sår; således blev sav-

nen i virkeligheden til varsel for bispeæmnet.

12. Ofte udførte han blandt menneskene hoje jærtegn med mildt

hjærte, derom er der sande efterretninger; han helbredede sygdomme i

alle retninger (allevegne) ; han uddrev de rasende djævle med kraft,

hvor man end krævede det; de rådne spøgelser måtte flygte, alle trolde

måtte vige.

13. Brand, som med ære og kraftig alder havde beklædt bispeembedet,

fik en blid afgang og onskelig dødstid og en udmærket begravelse ; mænd
(læge) og klerke kom for at vælge en lovstærk hyrde — det er klart — ;

det fik med gode rådslagninger en lykkelig ende; Gudmund fandt (valgte)

de alle sammen.

14. Sandhedens prøver gjorde sig rede til rejsen; det vil tage megen
tid at fortælle alt, hvorledes storm og vinde kunde hindre denne den sjæle-

stærkes rejse; mændene landede med deres skib uskadt i Købingens

(Niddros') havn; ærkebispen Erik vide den lykkerige præstestyrer.

15. Syndens forminsker fik en herlig vielse tilligemed den hellige

stol, himlens konge gav manden sine ånds-gaver; den ryrige himmel-

styrers tjæner lod troens sæd spire med kraft i de gæve folks bryst, hvor

han, støttet af lykken, bevogtede sin hjord.
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gpfgri fer5, par er gætti hjaroar

gæfu studdr, af vexti frævaz.

16 (14). Lestir mæddi fårs i

fostum

fagran aldr ok bæna-haldi,

mæta syndi miskunn ytum
meinabrjotr i dæmum breinum;

mjuklåtum var monnum veitinn,

mildr ok bli5r, en grimmr vio

striSa,

rétta vildi hann ranga håttu

(rann fræg5 af bvi) undirraanna.

17 (15). Aptr vitja5i sorga

sviptir

Snjolands å vit frainm til Hola;

ly&rinn allr me5 lofspng

priiSum

lætr byskupi fagnat mætum;

ilags-påttr kom illra va-tla

einsætt i hug mjrtk Kolheini,

yfrit baldr sa er eiga vildi

(ilt verk er pat) dom yfir

klerkum.

18 (16). Veitull potti åstvinryta.

illa likar pat bondum rikuni,

pyoa peir at yllu eyoi

auS-mi51andi félki snauSu;

eigi lét fyr ilsku gautan

eljangjarn pvi heldur varna,

aumum pegar hann haf5i heima,

hlitar-kost, pott féin sé litil.

19 (17). Hriftin gjgr&iz h^rS, er

65u

hermenn sanian tlokkum

tvennum;

byskup bau5 at bragnar rgskvir

16. Syndens bryder voldte sin fagre alder pine ved faste og bonner

;

han viste mændene en herlig nåde i rene forbilleder; han var mod yd-

myge folk gavmild, mild og blid, men hård mod de stridige; han vilde

rette sine undergivnes vrange sæder; det blev beromt.

17. Igen rejste sorgens fjærner til Island og begav sig frem til Hole,

hele folket modtog den herlige biskop med prydelig lovsang; onde vætters

indskydelse bemægtigede sig åbenbart Kolbeins sind i hoj grad , han som,

meget overmodig, vilde besidde ret til at domme klerkene; det var en slet

handling.

18. Mændenes kære ven ansås for at være (for) gavmild; det syntes

de mægtige bønder ilde om; de lagde det så ud, som om han, der gav
de fattige penge, ødte alt; ikke lod den udholdenhedsrige sig alligevel af-

holde fra det, trods den ondskabsfulde omtale, uagtet han havde ringe

midler, når han hjemme havde tilstrækkeligt til de elendige.

19. Der blev en hård strid, da krigerne i to skarer for mod hin-

anden; biskoppen bød, at de raske mænd ikke skidde kæmpe med de

hvasse sværd; hårdt prøvede mødtes de siden på sletten — således kaldes
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berbiz ei me5 hvossum sverSum;

preyttir gengu saman å sléttu

(svå er ViSines kallat) si5an;

kviba måtti hann kroppum

dau5a;

Kolbeini var5 grand at steini.

dyrligr frå pér himna styrir;

mætri eru guos ok miklu betri

miskunnar verk glæpum
sterkum;

Maria ok Pétarr megu pat skyra

merkiligast ok dy rir kierkar.

20 (18). BeiSiz hann, sem buinn

var daubi,

bli5a lausn, en hætt var strioi

;

allan gaf hann sik orSum

fullum

einnm guoi i prennum greinnni

;

feginn veitti pat seggja sættir

si&an skjott nie5 allri blii3u,

byskup sæll pviat banni fullu

brott kasta5i pungra lasta.

21 (19). Engi skal, pott illa

gangi,

orvilnan sik låta skilja,

dauSa stig, pviat dæll er at

vægja,

22 (20). Styrki oss til allrar orkn

yfirdomari himna ljoma,

or5a-skortr svå at engi ver5i

ibvandliga stefit at smi5a;

(Stev.) allar fekk af engla stilli

yfirmann kosta-dyg5ir sannar;

GuGmundr fekk af guodoms

anda

gnogligt vald me5 dyr5 nm aldir.

23 (21). Stirfinn æsir Sturlu arfi

stolsettan å byskup Hola

grimdar flokk, en geymir ekki

gu&ligt vald hvé pat må haldaz

;

bl65i dreifbu bragnar rei5ir

(baroiz herr) i kirkjugarbi;

Vidinæs — ; han kunde vænte en hård død; (men da) fik Kolbein døden

ved en sten.

20. Han bad, da døden var ham beredt og kampen oar endt, om
blidt aflad; med fulde ord antvordede han sig den treenige gud i vold

;

mændenes forliger ydede det glad straks med al blidhed, ti den herlige

biskop kastede bort de tunge synders fulde ban.

21. Ingen skal lade fortvivlelsen, uagtet en går ilde dødens sti, skille

sig fra dig, herlige himmelstyrer, ti han er let til at tilgive; herligere og

meget bedre end de stærke synder er guds miskundhedsgærninger ; Maria
og Peder og herlige klerke kan forklare det tydeligst.

22. Himmelglatisens overdommer styrke os til al kraft, så at der

ikke bliver nogen mangel på ord til omhyggelig at digte et stev. Hovdingen

fik af englenes fyrste alle sande udmærkede dyder; Gudmund fik af gud-

dommens ånd et overmål af magt og hæder i al evighed.
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saurguS var J»å m65ir margra

mikilvirk i sér Hola kirkja.

24 (22). itran færSu i utlegG

stir&a,

allskyns ran peir gjor&u liånum

blindri sål, af byskups stoli;

bannsvark gjprSuz fleiri å

klerkum;

riba var5 fyr rugli hprSu,

(reiting er pat) vestr i sveitir;

Snorri bau5 på sinum herra

smeykinn beim i holtit Reykja.

25 (23). Si&an neyddu, sårum

saddir

syndum (^»at var daufligt yndi)

lærSa menn, at leyfa gjørSi,

long stund var su, messuspngva,

på er banna&i beinl al spnnu

biskup mildr at heyraz skildi;

auinir våru jicir allan tima

(enn sanna ek }>at gjarna)

penna.

26 (24). Mannrauna bar niesta

pinu.

mætt reiknaz pat pislar-vætti,

oss er ljost at hann unni Kristi

allra mest i gJQr&um fiestum.

Allar osv.

27 (25). Frétt hefir gid, at flagfot

sotti

frjovan mann, en pinir annan,

yfrit storum jar5ar håri

å kQstubuz pau me5 lgstum;

fjandinn vilti tyst me5 blindi,

23. Sturlas stridbare son ophidser en grum flok mod Holes stolsatte

biskop, og ænser ikke, hvorledes guds magt kan holde sig; de vrede mænd
udgød blod på kirkegården — hæren kæmpede — ; da blev manges moder,

Holekirke, meget virksom i sig, besudlet.

24. De drev den herlige bort fra bispestolen i mødig landflygtighed;

de plyndrede ham på alle måder med blind sjæl; der udøvedes flere ban-

gærninger mod de gejstlige; for den hårde ufred måtte han ride til de

vestlige egne; det er vrede-virkende ; Snorre bød da ængstelig sin herre

hjem til sig i Reykjaholt.

25. Siden tvang de, mættede af svære synder — det var en trist

fryd — de lærde mænd til at tillade en messesang, — det varede længe —

,

dem som den milde biskop havde ligefrem forbudt med rette at skulde

høres; de var elendige al den tid; gærne bekræfter jeg det endnu.

26. Han tålte stor prøvelsens pine, det regnes for at være et herligt

martyrium; os er det klart, at han elskede Kristus over alt i alle hand-

linger. Osv.

27. Man har hørt, at trolden besøgte en avledygtig mand, men pinte
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fekk harm 1116 1. stabit sior en

ekki;

signaz skyldu seggir hygnir;

Selkolla lék på til heljar.

28 (26). Heilagr ma&r for hitta

vélinn;

hosan af fæti tok at losna;

heibna laust hann hondum
båbum;

hvarf fjandinn på ni&r i granda;

vig5i hinn er vandiz dygSnm
(var5 bot af pvi) dreyra jar&ar,

selskripit hlaut (sannra glæpa)

so/kkvaz fljott i rayrkr et

dQkkva.

29 (27). Tirprubr setti tvenna

ok fjora

(tokz hnoss af peim ættar)

krossa

;

ylandi stpkk ilsku-skoli

olmligr i sér brott fra Holnii;

sioan fluttu seggir skratta

sutaukinn i liki kniitu,

ymrinn get ek at heyriz heima,

helvitis vist fjarri Kristi.

30 (28). Optliga varm så er

geymdi giptu

grandlauss ma5r a årum fjanda

håvan sigr me& hollri gæfu;

hann er leiSsagi valdra manna.

Allar osv.

31 (29). Byskup sotti skrin et

skreytta,

skildi hann pat sannan vilja,

en anden; de lå sammen (?) i græsset med meget stor last; djævlen for-

vildede hans lyst med blindhed; slet ikke kunde han modstå hende; kloge

mænd burde signe sig; Selkolla førte dem bægge i døden.

28. Den hellige mand begav sig afsted for at møde den svigefulde;

hosen begyndte at løsnes afbenet; med bægge hænder slog han den hedenske

kvinde; djævlen, fovsvandt da ned i jorden; han, som vænnede sig til

dyd, vide vandet; der blev vending til det bedre ved det med hensyn

til sande forbrydelser; sæluhyret måtte skyndsomt synke i det dunkle

mørke.

29. Ben ryherlige oprejste seks kors — der blev held af dem for

slægten — ; hylende flygtede ondskabens lærer rasende bort fra Holm;
siden førte mændene den bedrøvede djævel i en knogles skikkelse til helve-

des ophold fjærnt fra Kristus; jeg formoder, at larmen høres hjemme (?).

30. Ofte vandt den syndfrie mand, som besad lykken, en hoj sejr

over djævlens udsendinge med huldt held; han er udvalgte mænds led-

sager. Osv.

31. Bispen besøgte kong Olafs prydede skrin; han forstod at det
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Olafs konungs (enn skal stæla),

erkibyskups (nyjan verka),

forir tok, en jpytr at eyrum
|)iingligt rog af morguni

tungum,

heilagan mann meb hei&ri ok

sælu,

hans, vikli svå guolig mildi.

32 (30). Eptir spurSi efli krapta,

elskn kunnr li vi hann vig5i

brunna,

„orSit leikr å ybrum gjorSum

allra mest um vigslur presta"

;

svå skyrSar vann sinar gjorftir

sannfr651iga roksemd gobri

hygginn maor, at hvårutveggja

hann ]pakkaoi ey5i banna.

33 (31). Fjorir bå5u fremdar

styr i

fåtækir menn blitt raeb gråti;

rakkur hafoi raimar ekki

råbum hollr nema af silfri bolla;

margveitinn bao Måriu brjota

mjok jafnstora parta fjora,

fundna bæn af foldar tonnum

feginn reiddi hann |jeim er

beidduz.

34 (32). Veiti oss nu mær en

mæta
Maria, at hjålpiz sålur vårar,

sanna sætt vib sårum otta,

syndalausn ok nåougt yndi;

(Stev.) luti gjorvoll landsbygb

itrum

var ærkebispens sande vilje; endnu skal der tilfojes et nyt afsnit i digtet;

Tore modtog den hellige mand med hæder og lykke — således vilde den

guddommelige nåde — , men (uagtet) tung bagvaskelse kom fra mange
tunger tudende til hans øren.

32. Han spurgte jærtegnenes udøver, hvorfor han, bekendt for sin

kærlighed, vide bronde; „der går især et ugunstigt rygte om eders hand-

linger med hensyn til præstevielser" ; den kloge mand forklarede sine

handlinger særdeles kyndigt med gode grunde således, at han takkede

bansætningens øder bægge dele.

33. Fire fattige mænd bad blidt med gråd hæderens besidder om
almisse; den dygtige, rådhulde mand havde i virkeligheden intet (at give)

undtagen en kop af solv; den gavmilde bad Maria bryde den i fire ganske

lige dele; glad uddelte han til dem, der havde bedt, den ved stene op-

fyldte bon (koppen, der blev brækket med sten).

34. Den herlige jomfru Maria yde os det nu, at vore sjæle frelses,

et sandt forlig for (fred for) svær ængstelse, syndsforladelse og rolig fryd.

Hele landets befolkning boje sig for det herlige lem af den strålende him-

mels stolkonge; herre, hør nu mild og mægtig min bon, at han hvile i

skrinet.
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lim stolkonungs bjartra himna;

drot ti nn heyrbu nu mildr ok

måttugr

mina bæn, at hann hvili i skrini.

råba-snjallr ok Péttars hallir;

bréti kom hann bo brott at hofi

bjålfa skryd dr fyr på fann

sjålfan.

35 (33). Geysiligt tok upp at

a^saz,

ilsku rog af fjandans plogi,

Porir hlybir, enn å eyoi,

erkibyskup, fabir klerka;

embættit tok alt i brottu

(olz sorg af pvi) byskups Hola;

hugsar hinn at huggan vaxi

heilagr mabr af skepnu deili.

36 (34). Braut sendir hann

beggja handa

bersnauban prest, sviptan aubi,

fåklæddan i skarpri skryddu,

skællaust kunni hann ekki at

mæla
;

Romam hitti rekkr enn aumi

37 (35). Aptr vitjabi aubar

sviptir

(undrlaust var pat) Noregs

grundar;

bullam hafbi hann beint meb
ollu;

bilar alls ekki drottins vilja;

aptr fengit var geymi giptu

gubligt vald, at hann skal halda

pllu, svå at um megi stilla

engi spell, eba låta ella.

38 (36). Drottinn lætr pu dyrar

stéttir

drambferbugar lågar verba,

aubmjukan vilt jafnan rækja

35. En hæftig bagvaskelse på djævelens anstiftelse blev iværksat

mod ondskabens tilintetgorer ; Tore ærkebiskop, klerkenes fader, hører

derpå; han fratog Holebispen hele hans embede; der fødtes sorg af det;

han, den hellige mand, tænker, at skabningefis styrer vil trøste ham.

36. Han sendte bort en præst, ludfattig, berøvet rigdom, dårligt klædt

i rynket skindstak; han kunde ikke tale uden fejl; den uselige, men
rådsnilde mand nåde til Rom og Set. Peders hal; sit brev fik han, den

skindklædte, dog i rette tid besørget til paven selv.

37. Manden vendte tilbage til Norge; det var uden under; han
havde med sig ligefrem en bulle; herrens vilje svigter aldrig; lykkens

besidder fik igen den gudelige magt (embedet), at han skal beholde den

helt, så at ingen fortræd opstod derved eller i modsat fald slippe den.

38. Herre, du lader herlige hovmodige stænder blive ringe; du vil

altid, menneskenes konge, give den ydmyge hojere magt. Osv.
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aldar gramr meo hæra valdi.

Luti osv.

39 (37). Heim skundaoi hyggju

geymir,

hrosa måtti hann sigri ljosum;

6nå5ir fekk ærnar sioan

(ungligt var pat) af Sturlungum;

snillingrinn polir snarr um alla

sina ævi likams pinu,

honum aukabiz hår af sliku

(handvist er pat) veroleikr

andar.

40 (38). Særir fell i sjnkleik

storan

sundabåls,erframmli5ustundir;

megnit pvarr en mintuz varrar,

minn lausnari, bæna pinna;

miskunnar bao sålu sin ni

snildar-drengr. en trui ck at

englar

håna færfti heim af stironm

hans likama i guSligt riki.

41 (39). Heilagr blomgaz hølda

sky lir,

hann likiz vio pålma, slikum

dyr5ar-verkum drottins orku

dægra stalls, uni landsbygo alla;

blindutn veit ek at synin sendiz,

sjiikir gleojaz meo heilum

bukum,

mælti dumbr på er hljop enn

halti.

henda lif i eldi brendir.

42 (40). Liti pjoo i lofsmift mætri

lundar hress å pålmam pessa,

39. Den kloge mand skyndte sig hjem : lian kunde rose sig af sin

strålende sejr; men siden fik han megen fortræd af Sturlungerne ; det

var ungdommelig gjort; den raske kloge mand måtte tåle hele sit liv

legemspine; af sligt fik han til gengæld hoj sjælens værdighed; det er

sikkert.

40. Manden faldt i en svar sygdom, da der var gåt en tid; hans kræfter

tog af, men læberne mindedes dine bonner, min frelser; den kloge mand
bad om nåde for sin sjæl, og jeg tror, at engle bragte den hjem til guds

rige fra hans stivnede legeme.

41. Menneskenes hellige beskytter — han lignes ved palmen — blomst-

rer overalt i landet ved sådanne herlige gceminger af himlens herres

kraft: jeg ved, at blinde fik deres syn, syge glæder sig ved helbredede

legemer, den stumme talte, mens den halte sprang, de som er brændte

får liv.

45. Den sjælskraftige befolkning skal i dette herlige digt se på denne

palme, hvorledes alle blomsterne på engang vokser: det vil forøge menne-

skenes kærlighed- Osv.
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(yta mun ^>at elsku bæta)

oli i senn hvé fiurin renna.

Luti osv.

43 (41). Måttugr gef Jdu i slæm

enn slétta

snildar-or5, af JDinni mildi

æztri blomaz allir heimar,

alhr65igr mér faoir J3J65ar;

spnn ein vilda ek segja runnum

snillings verk, e5a dyrlig raerki

håleit \)åu, sem hann gefr ytum,

hildar serks, fyr drottins mildi.

44 (42). Bergr åboti hefir birtan

jarteinir hans mjuku hjarta;

eigi er veitt at vi5a hittiz

(vandi er slikt) i Jpessu landi

tungan nein, at svå muni syngja

sanna dyro af einum manni.

45 (43). Setti hann i sinum JDætti,

samlikjandi byskup rikan

feitum cedro, fjorum mætum
fyrir rennandi krapta JDrenna,

tru ok van pær treystu hreinan.

til må åst tøat er rétt at skilja);

satt mun flutt af sliks manns
håttum,

slitna aldri [lessur vitni.

byskups heiSr i måli greibu;

inna ré5 hann allar sannar

46 (44). Cedriis vex i foldar faxi;

fjallit hefir at merkja allra

43. Giv du mig, mægtige menneskehedens alpriste fader, veltalende

ord til den glatte sløm (digtslutning); af din hojeste mildhed bærer alle

verdner blomst og frugt; jeg vilde fortælle mændene kun de sande gær-

ninger af den udmærkede mand eller de herlige, hoje jærtegn, han giver

menneskene ved guds nåde.

44. Abbed Berg har kundgjort meget af biskoppens hæder (gærninger)

i en flydende fremstilling; med ydmygt hjærte har han fremsat alle hans
sande jærtegn; det er ikke givet, at der viden om i dette land træffes

nogen tunge — sligt er vanskeligt —
, som således kan besynge én mands

sande herlighed.

45. Han beskrev i sin fremstilling, idet han sammenlignede den mæg-
tige biskop med den fede ceder, tre kræfter som gående forud for (cedrens)

fire herligheder; tro og håb prøvede (styrkede) den rene; desuden skal

der kærlighed til — det er ret forståelse — ; sande beretninger er der om
en sådan mands sæder; disse vidnesbyrd forgår aldrig.

46. Gedren vokser i græsset; fjældet betegner alle de mænds klar-

hed, som med rene hjærter fører et liv i kyskheds magt; Libanus betegner

fremdeles i digtet allegorice, rigtig at sige, den altstyrendes eneste brud,

den berømte kristenhed, der hjælper os-
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birting peira, er hreinum

hjortum
haldi lif meo skiiieiks vakli

;

pyoir Libanus enn i 65i,

allegorice rétt at kalla,

alls råoanda einka-bnioi

oss tæjandi, kristni frægja.

efnat lof, pat er ei mun rofna),

einu tré, pvi er ei må funa,

eldi lestr pott heirnrinn bresti;

allir treysta hann i hæstri

himna vist me5 sjalfum Kristi;

fundinn verSr pess engi endir

eilifs valds, er par er at halda.

47 (45). Cedriis fekk, svå at

endaz ekki,

allar fjorår dygbir storar,

eina på, sem ei må funa,

ilman helz pott vibrinn eldiz;

feitin drepr meo magni rnætu

mabka på er i sårum spraftka;

ormar flyja eitri fermdir

(efalaust er pat) sætleik

traustan.

48 (46). GuSmundr likiz (enn

skal auka

49 (47). LiSit er nu sizt hann

var heSra

hundrao åra (svå hpfum fundit),

aukaz par til enn at liku

åtta vetr, sem ritning våttar;

aldri pverr i efrum pldrum,

einart vex fyr sannar greinir,

frægbin hans ok fagrar dygbir;

finnaz par til SQgur ok minni.

50 (48). Or5 gu5s kendi ågæt

fyroum

elsku kunnr af spektar brunni

;

47. Cedren fik alle fire hoveddyder, så at de aldrig forgår: én, at

den aldrig kan rådne, dens duft holder sig, uagtet træet ældes, fedtet

dræber med udmærket kraft de maddiker, som snor sig i sårene, de gift-

fyldte orme flygter for den stærke sødme; det er utvivlsomt.

48. Gudmund ligner — endnu skal jeg forøge den påbegyndte ros,

som aldrig vil ophøre — . et træ, som ej kan rådne, selv om verden, øde-

lagt af ild, brister; alle ved ham sikkert i himlens hojeste hjem hos

Kristus selv; der bliver ikke funden nogen ende på den evige magt, som
der er at besidde-

49. Nu er der forløbet, siden han var her (på jorden) — således har

vi fundet det — et hundrede år; dertil lægges ifølge hvad der er rigtigt

otte år, som det skrevne bevidner [1237 + 108 = 1345]; slet ikke er i senere

tider forminsket, men med sandhedens kraft vokset hans berømmelse og

herlige dyder; derom er der fortællinger og minder.

50. Den for sin kærlighed kendte lærte menneskene guds herlige
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fy rir pvi varb, sem frægt er

or5 i t,

feyjandi sar mabkr at deyja;

si5an sleikti sæll ok mykti

syuda punga linri tungu;

feiti smuroi åstvinr yta

pllum trur ok vini suru.

51 (49). Færir framm, svå at hverr

megi heyra,

hrobrar smi5, er lau nar hlj65i,

aubar hlunnr, hvé yfirmann

penna

eitrspyjandi snåkar flyja;

djøflar hafa sik ut me5 afli,

å hrindaz peir jårna tindum

;

hverr setr obrum (hvar sé

mætra?),

horn i sibu piika fornra.

52 (50). Taknin pil, hvé lybi

læknar

lofoungs vinr, pess styrir

tunglum,

engi fær pau talt me5 tungu,

tibast mabr pott lofgjprb sniiSi,

einkar hått pvi at allar stéttir

Islands vilja nu Gubmund prisa;

heita menn til Hola gætis;

hann er lifgjafi sjukra manna.

53 (51). Ytar fråk ek at ut reru

båti

år spennandi i sto5um tvennum,

tyndu peir, sem ei må undra

angr kærandi, sinum snærum;

fundu a5rir fjarri landi,

(t'ekk GuSmundur heibr af

rekkum)

ord af sin visdoms brond; derfor måtte, hvad der er blevet beromt, maddiken,

voldende råddenhed i sårene, dø; siden slikkede den salige med sin bløde

tunge syndernes tyngsel og blødgjorde den; menneskenes kære ven, tro

mod alle, smurte med fedt og sur vin.

51. Manden (jeg) fremfører et digt, således at enhver, der lonner det

med tavshed (opmærksomhed), kan høre. hvorledes edderspyende slanger

flygter for denne hovding; djævlene river sig ud med kraft; de støder

til hinanden med jærntakker ; enhver af de gamle djævle støder et horn i

hinandens side; hvor ser man noget herligere?

52. Ingen kan med sin tunge opregne alle de jærtegn, hvorledes ven-

nen af den konge, som styrer himmellegemerne, helbreder folk, uagtet han
digter rask og hyppig, ti nu vil alle Islands stænder lovprise Gudmund
meget hbjt; man påkalder Holes beskytter; han er de syges livgiver.

53. Jeg har hørt, at på to steder rode mændene, omspændende åren,

ud på en båd; de tabte derss snorer og klagede deres nød, hvad man ej

kan undres over; andre fandt dem langt fra land — Gudmund fik hæder

af mændene — de trak op af det dybe hav snorerne, og bekymringen

var forbi.

25
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drogu ne5an or djupiim ægi.

dorgar bynd, en lokit var

54 (52). Vættu beir. er burfa

bottuz,

|)unnan hnjosk i vigSuni brunni,

(bvi tokz beim i einu eiki

elris grand) a kalda-landi.

Vatnit brann, svå at skildiz

skotnum

skyrligt verk, me5 krapti dyrum
(tirsæll gaf bvi tungla styrir

til bess afl) hjå kvåtru tafli.

55. Augun gaf, så er engi mygir

alt ok biggr, bott nibri liggi,

bysknp sæll, ine5 birti fullri

brennanda ljos, hestum

tvennum

;

veittu, Kristr! al sjåim vér

settan

slikan niann i vigSu ranni,

fagna mundi flest en gegna

ferftin bin, me5 glæstu skrini.

56 (53). Vægja blytr fyr

valdi mætn
vårs byskups (liann græoir såra)

sjålf nåttiiran, sett af hilmi

sunnu stols, bess er rikti at

Holnm:

almåttigr bvi at Jesus veitir

(undrlaust er }>at) bæn

Gubmundi;

skepnan pil ver5r skyld at halda

(skil ek gjprla pat) sinum vilja.

57 (JA). Heilagt blom kom
hringa Naumu

54. De, sohi mente at trænge dertil, vædede det tynde tønder i en

viet brond i det kolde land (Island); derved fik de ild i et stykke ved.

Vandet brændte ved siden af brætspillet med herlig kraft, så at mændene
forstod, at det var et herligt jærtegn; den hæder rige styrer af himmel-

legemerne gav det kraft dertil.

55. Den salige biskop, hvem ingen kan undertrykke og som opnår

alt, gav to heste ojnene, selv om de lå nede, et brændende lys med fuld

klarhed (syn); giv du Kristus, at vi ser en sådan mand anbragt i et

prægtigt skrin i det hellige hus; hele dit brave følge vilde glæde sig

ved det.

56. Selve naturen, bestemt af himlens konge, må give efter for vor

biskops herlige magt, hans som styrede på Hole; han helbreder de sårede;

ti den almægtige Jesus opfylder alle Gudmunds bonner; det er ikke

mærkeligt; hele skabningen bliver nødt til at boje sig for hans vilje; jeg

forstår det grant.

57. Den hellige blomst kom på sin festdag for at træffe kvinden,

stedt i pine; den himmelkongens hal var hojere end alle jomfruer: hendø



ARNGRIMR 387

håtio sina prongoa pinu

hitta; su var hinina drottins

hpll tignari nieyjum ollum;

henni fylgdi hreinn mebr sonnu

hennar vinr, sem ritning kennir

petta lof, pviat peir hafa våttat

pat, Gubinundar longu fundit.

58 (55). Sinar lagoi hendr en

hreina

himins drottning å megni

protna

Pru&i, naoi hun pegar at fæ5a,

pråoa. pilt at Jesu rå5i

;

braut hofou pau borr ok sæta

barn meo sér, en hun vaknar,

gjarna,

harbla skjott, fyr heilsu veitta

hvitr sprakki réo båoum pakka.

59. Sottir græoir allra åtta

uppi ok niori ok pess i mioju,

bot f'ær hverr er byskup itran

beibir pess, er samir grei5a:

ollum bergr så er eySir villu

ormbols hotuor fegri soln;

luti gjprvoll landsbygS sætum

lim styranda bjartra hinma.

60. Ilmar slikt um allan

holmann,

Ormr byskup veldr peiri

forman,

beibiz hann meo bjørtum

kvæ&um
byskups hei&r at vioa reioiz;

ver5r Guomundur efri jprou

elsku Baldr ef pyrma valdi,

fulgte hendes i sandhed rene ven, som det skrevne bevidner, at denne Gud-

munds lovprisning længst er bekendt, ti de (skriverne) har vidnet om det.

58. Siden lagde himlens rene dronning sine hænder på den afkræf-

tede kvinde; straks fødte hun et drengebarn med Jesu råd; manden og

kvinden (Gudmund og jomfru Maria) tog straks bort med barnet, men
hun vågner meget hurtig, og den lyse kvinde takkede gærne bægge for den
givne helbredelse.

59. Han helbreder alle slægters sygdom oppe og nede og derimellem

;

enhver får helbredelse, der beder den herlige biskop om det, som det som-

mer sig at yde; manden, som tilintetgør vildfarelsen, herligere end solen,

frelser alle; landets hele befolkning boje sig for det søde lem af den
lysende himmels styrer.

60. Alt sligt dufter over hele øen; biskop Orm volder den foranstalt-

ning; han ønsker, at bispens hæder udbredes videnom i lyse digte; Gud-
mund bliver, ovenover jorden, kærlighedens Balder, hvis...; himlens milde

og mægtige herre styrke ham til sligt håb.

61. Svig-øderen gav med kyndig kraft synet til en kvinde, som måtte

25*
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drottinn efli harm mildr ok

måttugr

måna hjarls til slikrar vånar.

61 (56). Vélheptir gaf visum

krapti

vifi syn, pvi er hlaut at ryna,

vetrum fyrr en væri betra

vel prim tigum, ef rétt skal telja,

augun sin strauk opt i hreinu,

å5r batnaoi, signdu vatni;

Kråka var på ara eikin

åttatigi ok priggja våttub.

62. Svelgdiz ormr meo vatni

vørmu,

varb hann innan brjosts,

leiknum svanna;

siSan fekk hon sott me5 æ5i,

sutum grét pat mobir prutin;

henni birtiz heilagr kennir

hofs synandi snak i lofa.

eybir porftit yfir at rå5a

jaroar hriog, par er merkt var

fingri.

63 (57). Spkkva ré5 vi5 sjovar-

bakka,

sveinn drukknaSi i geima

hreinum,

arfi prests pess er opt hefir

lastat

(undrligt er pat) si5u

Guomundar;

sioan hét me5 geystum gråti

gu5s jåtara af meingjprb låta,

hnuggit lif ef hans mog pægi

heilagr mabr af skepnu deili.

64 (58). Gotnar steyptu vig5u

vatni,

vann Kursa pat j artegn sanna,

anstrænge sig med at se i 30 år for end det blev bedre, dersom det rigtig

skal tælles; hun strøg sine ojne i rent, signet vand, for det blev bedre

;

den hårdføre Kraka var da bevidnet at være 83 år.

62. En letsindig kvinde slugte en orm tilligemed det varme vand;

den blev siddende indenfor hendes bryst; siden fik hun en rasende syg-

dom; hendes moder, opfyldt af sorg, begræd det; mådeholdets hellige

lærer viste sig for hende og viste hende en orm i sin hule hånd; ormen
turde ikke trænge over den kres, der var aftegnet med fingeren.

63. Sonnen af en præst, som ofte havde dadlet Gudmunds sæder —
det er mærkværdigt — . sank ved søens bred; drengen druknede i den

rene sø; siden lovede han med voldsom gråd at holde op med at gore

guds bekender fortræd, dersom den hellige mand fik skabningens styrer

til at gengive sonnen det berøvede liv.

64. Mændene gød det viede vand ind i munden på den unge mand;
herligt er det at se sligt; det bevirkede et sandt jærtegn for Kurse (Q

:
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inn i munn peim unga manni:

itarligt er slikt at lita;

hneigir veit ek at upp lauk

augum
unnar bliks meb krapti miklum:

siban stob, svå at seggir nåbu

sokndeilanda at fagna heilum.

65 (59). Skinandi sitr sonr hjå

sinum

samheldr ok jafn febr i veldi

(hverja stund) ok heilagr andi,

(hendir slikt en ei verbr endat);

pessum 9II en hyggju-hvassa

holda sveit er skyld at veita

allan heibr meb elsku fullri,

einum gubi i prennum greinum.

66 (60). Fpour jamn sitr å håvum
himni

hæstr i dyrb meb valdi glæstu,

songr heyriz par sætr af engluni,

sonr eingetinn vifs ens hreina;

allir lofa par åstar fullir

anda guos, er oss firrir grandi;

heimrinn allr meb helgu blom i

haldi slikri dyrb um aldir.

2. Af et drotkvædet digt (?) om Gudmund Arason.

1. Leysti, lyb så er føstur

lætr jafnan vel gæta,

sén var i hjarta honum
hrein, akkeris-fleina;

engr fær talt meb tungu,

tibast po at lof smibi,

verk pau er dått munu dyrka

dygba-mann enn sanna.

sonnen Kalf); jeg ved at manden hikkede sine ojne op ved den store

kraft; siden stod han oprejst, så at man kunde hilse (modtage) ham
hel oy uskadt-

65. Sonnen sidder skinnende hos sin fader samvirkende (med ham)
og lige i magt tilligemed den hellige ånd; det sker i enhver stund og får

aldrig nogen ende; disse, den ene gud i tre personer, er mændenes hele

forstandige skare forpligtet til at yde al hæder med fuld kærlighed.

66 Den rene kvindes enbårne son sidder faderen lig i den hoje him-

mel, hojst i kærlighed med prægtig magt; dér hores englenes sode sang;
alle lovpriser dér, opfyldte af kærlighed, guds ånd, som befrier os for

mén; hele verden beholde i al evighed en sådan herlighed med den hel-

lige blomst.

1. Han, som altid lader folk vel iagttage faster, løste ankerspidsene

(0: afrejste); renhed sås i hans hjærte; ingen kan med sin tunge, selvom
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2. Enn er sagt meo sonnu, 3. Slikt veitir vin sætuni

sær gekk fjøllum liæri valclr beimsalar tjalda,

(åor jsvarr pld fyr pru&ri enn at aukiz niinni

austr) at jjeira tlausti; old, at starfa gjøldum,

sundr brast ha fyr hendi, så er lastauftgan leysti

(hnoss er i slikum krossi, lyb, en djyflar Hyon.

van er at hlybi honum) å&r var i eymd ok nauoum
hrpnn su er æg5i mynnum. allr heinir ok kyn beinia.

Eysteinn Asgrimsson.

Islandsk gejstlig og digter, d. 1361.

Lilja.

1. Almåttigr gu5, allra stélta lof sé jrér um aldr ok æfi,

yfirbjo5andi engla ok |rjooa. eining spnn i Jprennum greinum.

ei Jsurfandi stao né stundir,

staoi haldandi i kyrrleiks valdi. 2. Æskig JDina niiklu miskunn,

senn verandi liti ok inni mér veitiz, ef ek eptir leita

uppi ok nibri ok J3ar i mi5ju. klokkum hug, ^viat inniz ekki

han digter hurtigst muligt, opregne de gærninger, som tilfulde vil hædre
den sande dydsmand-

2. Endvidere fortælles det som sandt: havet rasede hojere end fjælde

mod deres skib; for måtte den modige skare opgive at øse; men den hdje

bølge, som truede mændene, brast itu for hans hånd; et sådant kors er

en herlighed; det er at vænte, at alt lykkes for ham.

'.\. Himlens herre yder sin søde ven sligt som arbejdsløn, for at folk

endnu skal få et minde (om ham), han som løste den syndbesmittede

menneskehed, mens djævlene flygtede; for var hele verden og menneske-
slægten i elendighed og nød.

|E.|. 1. Almægtige gud, som hersker over alle engles og folks skarer,

som ikke trænger til sted eller tid, som holder stederne i rolighedsmagt, som
på engang er ude og inde. oppe og nede og der midt imellem, ære være
dig i tid. og evighed, sande enhed i tre personer.
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annat gott nema af per til

drottinn

;

hreinsa brjost ok lei6 meb
listuni

loflig orb i stubla skorbum,

stefnlig gorb, at visan verbi

vunnin ybr af pessum munni.

slungin mjukt af sinum kongum
sungu lof meb danskri tungu;

i |)viliku moour-måli

meir skyldumz ek en nokkurr

beira

hrærban dikt meb åstar-orbum

allsvaldanda kongi at gjalda.

3. Beibi ek pik, mær ok mobir,

minum at fyr umsjå pina

renni mål af raddar-tolum

réttferbugt i visum sléttum

;

skyr ok sæt af vorrum vårum

vorbin svå, at mætti, orbin,

laugaz 9II i gloanda gulli,

gubi værig bau skyldr at færa.

5. Skppun ok fæbing, skirn ok

prybi,

skynsemi full, er betri er gulli,

dreyrinn Krists af sibusåri,

synda likn ok dagligt yndi,

håleit vån å hinmasælu,

hrygbin jarbar neztu bygbar

bjoba mér i fråsogn færa

f^gr stormerkin drottins verka.

4. Fyrri menn, er fræbin kunnu 6. Herra gub. så hverjum er

forn ok klok af heibnum bokum, dyrri,

2. Jeg beder om din store miskundhed, at den må ydes mig, hvis

jeg søger den med ydmygt sind, ti der gives intet andet godt undtagen

fra dig, herre; rens mit bryst og led med kunst lovord i rimstavenes

bånd. så at digtet gjort passende måtte blive udført for dig ved hjælp af
denne (min) mund.

3. Jeg beder dig mø og moder, at ordene ved din omsorg måtte

rinde fra mine taleredskaber rette og rigtige i glatte strofer ; ordene, klare

og tydelige fra mine læber, blevne så, at de alle kunde bades i (skinne

som) strålende guld, dem vilde jeg (dog) være forpligtet til at bringe gud.

4. Tidligere mænd, som lærte gamle og kloge visdomme af deres

hedenske bøger, sang lovdigte, blødt sammenslyngede, om deres konger i

det danske sprog; i et sådant modersmål er jeg, mere end nogen af dem,

pligtig til at give den almægtige konge et digt, forfattet med kærlig-

hedens ord.

5. Skabelse og fødsel, dåb og herlighed, fuld forstand, der er bedre

end guld, blodet af Kristi sidesår, syndsforladelse og dagens fryd, det

hoje håb om himlens salighed, elendigheden i jordens nederste bygd — (alt

dette) byder mig at fortælle om herrens gærningers skiinne undere.
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hirain ok jpro i fystu gjorSi,

pryddi hann meo prysvar

prennum

(pat er rétt trua min) engla

stéttum,

åor var hann po, jam ok sioan,

ærinn sér en skepnan væri;

gjorfti hann heim ok teygoi tima

två jafnaldra i sinu valdi.

7. Mektar-fullr, så er af bar ollum

i nåtturu skærleik sinum,

skapabur goor, ok skein i prybi,

skapara næstr i vegsemd hæstri,

eigi lét sér allvel nægja

engill mekt, på er hafSi fengit,

meor ofbeldi oolaz vildi

æora sess ok vir5ing bæ5i.

8. Fystiz hann meo ofsa æstum

at vior likjaz yfrit rikum

guos eingetnum sy ni, ok si&an

sér nægjandi ongum vægja;

lul] metnaorinn er me5 gllu

ovarliga, sem ritning provar,

ætlar sér vib dyran drottin

deila megni, hversu er vegnar.

9. Svå er greinanda. å samri

stundu

sem engillinn tok at spillaz,

s^ktiz hann me5 sinum

grpnnum

sem blyvarSa i djupleik jarSar,

blindan par sem foSur sinn

fjandann

feiknt of beldit kvelr i eldi;

6. Gud herren, der er herligere end alle andre, skabte i begyndelsen

himmel og jord, og prydede den med 3 gange 3 engleskarer — det er min
rigtige tro — ; for end det skabte var, var han sig dog selv nok og siden

den samme; han skabte verden og gav tiden dens udstrækning, to jævn-

aldrende i hans magt.

7. Den mægtige, han som overgik alle i sin naturs klarhed, skabt

god og skinnende i pragt, skaberen nærmest i den hojeste hæder, han,

englen, lod sig ikke godt noje med den magt, han havde fåt; med magt
vilde han besidde både et hojere sæde og hæder.

8. Med et rasende overmod fik han lyst til at måle sig med guds

enbårne overmægtige son og siden, sig selv nok, ikke at give efter for

nogen; den fule ærgærrighed farer fuldkommen uforsigtig frem, hvad
skriften beviser; den tiltror sig at kunne måle sin styrke med den herlige

herre, hvorledes det end går.

9. Det er at fortælle, at i samme nu, som englen begyndte at blive

fordærvet, sank han med sine fæller, ligesom et blylod, ned i jordens dyb.

der hvor det rædselsfulde overmod piner sin blinde fader, djævlen, i bålet:

en dåre er den, der vil favne denne moder og son og fordærve sin tro.
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fåviss er så, er fe5gin bessi

faSma vill, en sibunum spiHa.

leib kunnandi um likams æ5ar,

lif skinanda af helgum anda.

10. Dagarnir sex at visu vuxu

veltiligii' um sjåvar-belti,

å5r en fengi alla pryoi

jgrb ok lopt, er drottinn gjoroi,

pressat vatn i himininn hvassa,

hjorn ok eld seni merkistjornur,

hagl ok dyr sem fiska ok fugla,

fagran plog ok aldinskoga.

11. Breytti gu5, ok brå til hætti,

bl65 ok hold af vatni ok moldu,

léttan blåstr af lopti hæsta,

lifs heitleika af solarreitum,

pnd ok bar til si&an sendi,

su er skiljandi drottins vilja,

12. Svå er liSandi maor af

moour

moldu ok bo meS skæru holdi,

Adam nefndur, alls i heimi

åtti råo me5 frelsi ok nåftum;

hpfginn rann svå hægr å benna

heims styranda; fekk hann

skyra

anda-gipt, bå er sioan syndi.

svå vor&inna spådoms-orSa.

13. Ut leioandi af Adams siou

Evu brått, sem Moises våttar,

vist me5 æru, våld ok åstir

visa gaf hann beim paradisar.

10. Seks dage rullede tilvisse henover den ombæltende sø. for jorden

og luften (himlen), som gud skabte, fik alt sit herlige udstyr: vandet,

presset sammen i den stormfulde himmel, sne og Ud såvel som mærke-

stjærner (planeter), hagl og dyr sdvelsom fiske og fugle, den fagre blomster-

vækst og frugtskove.

11. Gud ændrede sin fremgangsmåde og forvandlede vand og jord

til blod og kød, (han tog) den lette ånde fra den hojeste luft og livets

varme fra solen ; dertil førte han siden også sjælen; den forstår her-

rens vilje, kender vejen gennem legemets årer, den er lysende liv fra den

hellig ånd-

12. Således fremglider et menneske af moder-mulden og dog med
skært legeme, benævnt Adam; han havde magten over alt i verden tillige-

med frihed og ro; en let slummer påkom denne verdensstyrer; han fik

da en klar ævne — som han siden viste — til at udtale spådomsord. der

er gåede i opfyldelse-

il). Snart førte han (gud) Eva ud af Adams side, hvad Moses bevidner
.

han gav dem et sikkert ophold i paradis med hæder, magt og kærlighed,

indtil de skulde — hvad der er den største blidhed — komme senere til at
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batigal til er baii nie5 englum, ok bruggandi daubans dreggjar

bal er bliban mest, lifbi siban dukliz hann lyr augsyn inatina:

mebr afspringi alt bat er fengi fjplkunnigr i einum innan

ævinliga ok {takkir gæfi. ormi tok hann mål at formå.

14. En at verbleikrinn vis å

jprou

vyrbi sok til himna- dyrbar

boborbit eitt enn blibi drottinn

bybur beim i skyldn at hlyba:

„epli er eitt er ek banna at bita

båbum ykkr, en bit munub rå5a;

deyja skulub, ef efnib eigi

einfalt bob meo dyggleik

hreinura".

15. Prutnar. svellr ok unir

vio illa

engill, bann så er hafbi fengit.

fyrba sveitin fædd å jprbu,

fåi bar vist, er sjålfr hann misti,

16. Sem provandi segir til

Evu:

„svara mér skjott, en hvi hefir

drottinn

sætast ykkur blom at bita

bannat, en lofat bo flest alt

annat?"

Svå for bat. at svarabi Eva

sem margbrugbinn fjandinn

hugbi:

„At eigi vio lifs af leioum

léttliga hropum å daubans

stéttir".

17. Léttliga fann bar ljosa

våttan

leve sammen med englene i al evighed tilligemed alt det afkom de fik og

takkede gud.

14. Men for at fortjænesten på jorden skulde blive en sikker grund
hl (at opnå) himlens herlighed, giver den blide herre dem ét bud at ad-

lyde i pligt: „der er et æble, jeg forbyder eder bægge at æde, men I må
selv råde; I skal dø, dersom I ikke holder et simpelt bud med ren

lydighed."

15. Englen, som havde fåt ban (domfældelse), hovner op, sridmer og

er meget misfornøjet med, at menneskenes skare, født på jorden, skal få
ophold dér, hvor han selv havde mistet det, og, bryggende dødens drik.

skjulte han sig for menneskenes ojne; troldkyndig begyndte han, i en

slanges skikkelse, at forme sin tale.

16. Som prøvende siger han til Eva: „svar mig straks — hvorfor

har herren forbudt eder at spise den sødeste frugt, men tilladt eder alt

andet?" Det gik så. at Eva svarede, som den meget listige djævel havde

tænkt —: „for at vi ikke let fra livets veje skal styrte ned på dødens stier.
"
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léttleika i svaranna reiki;

fivi freystiz hann franit at freista

flærbum settr ok talar meb
prettum

:

„eigi nmnuo it Adam deyja

andlits-hvit, péat eplit biiio,

heldr munub meb heibr ok

valdi

hosk ok rik vi5 gubdom likjaz".

18. Auogint mjøk bvi Eva trubi,

åt hon blom, en tapaoi soma,

og til meb ser Adam teygbi,

åt hann |3at, er hann vissi

bannat,

ugbi hann, at Eva stygbiz,

ef neitabi hann bæn at veita;

fjandinn gat svå i fystu blindat

febgin vår meb nogu dåri.

19. Refsar beim at réttum domi

rikr herra fyr odygb slika,

rak \)nu braut af sæmdarsæti

snaub ok npkt i pisl ok dauba

;

veltuz aum i veslum heimi

viba lands, J:>ar er nær pH siban

lyba kind meb sårum syndum

sendiz framm af Adams lendum.

20 Remman brast af rot i

kvistu,

rann bå glæpr af hverjum til

an n ars,

leib svå heimr um langan tima

lifs andvani, en fullr af grandi;

léttir hvårki ugg né otta,

eitt er mest, er |)6 er å lesti

;

opit helviti, buit meb bplvi,

baub sik framm vib hvers

nianns dauba.

17. Med lethed fandt han dér i svarets ubestemthed klart bevis for

sorgløshed; ti trøstede han sig til at friste helt ud, opfyldt af list, og han
taler med svig: „ikke vil I to, du og Adam, I med de hvide ansigter, do,

selv om I spiser æblet; tværtimod, cil I med hæder og magt, kloge og

mægtige, komme til at ligne (måle eder med) guddommen-'"

18. Eva, let at lokke, trode på dette; hun ad frugten og tabte sin

hæder, og hun lokkede dertil Adam med sig; han åd det, som han vidste

var forbudt; han frygtede for, at Eva vilde vredes, hvis han nægtede at

opfylde hendes ønske; således kunde djævelen i begyndelsen forblinde vore

forældre med megen svig.

li). Den mægtige gud straffer dem ved en rigtig dont for en sådan
udyd: han jon dem ud fra hædershjemmet. fat Uge og nøgne, ud i pinsel

og død; de flakkede elendige rundt omkring i den usle verden, hvor så

at sige den hele menneskeslægt siden med svar synd udgik fra Adams
lænder.

20. Den bitre synd spredtes fra roden til grenene; synden randt

fra den ene til den anden; således gik del med verden en. lang lul, den
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21. Meimr er daubr, en h vat er

til råba?

Hvar getr pann, er sér megi

bjarga?

Hvergi, pviat i synda saurgun

sannliga hverr at pyngir

annan;

eitt er til, pat er ek vil våtta

(å ek gråtandi frammi at

standa):

at hi sjålfr enn dy ri drottin n

dugir nu fero, svå lifgub verbi.

22. Veitt er lif, ^»at er var5 ok

måtti,

veitt er lif, pat er Adam neitti,

su miskunn å settum tima

sendiz framm af gubdoms hendi,

ljos i heim at lifanda kæmi,

lifanda vist, pat er kvaldar

and ir

tæki a brott ur djofla diki —
dyrb englanna sliku styrbi.

23. Tendraz pil ok talar meb
snilli

tungan min af herra sinuin.

um stormerkin å hon at yrkja

yfirspennanda heima prennra;

bjug ok sår i bandi væri.

bandi rétt ens nezta fjanda.

nema hjålpræbi gubs et goba

gefit å jprb mik leystan hefbi.

24. Nær ok firr meb skygnleik

skyrum

skipandi alt meb syni ok anda

fobrpersona engli einum

var berøvet livet, men fuld af mén (synd); hverken angst eller frygt får

ende; men et er værst, som dog kommer til sidst: det åbne helvede, ud-

styret med elende, tilbød sig ved enhvers død.

21. Verden er død. hvilken udvej er der? Hvor findes den, der kan
bjærge sig selv? Intet steds, ti i syndernes besmittelse tynger i sandhed

den ene den anden; kun én udvej er der, som jeg vil bevidne — grædende

har jeg at stå frem — , at du selv, herlige gud, hjælper nu menneske-

heden, så at den får sit liv igen.

22. Det liv er givet, som måtte og kunde gives, det liv er givet, som

Adam vragede; den nåde udgik på den bestemte tid fra guddommens
hånd, at et levende lys kom til verden, tilvisse levende, som førte de pinte

sjæle bort fra djævelens pyt; englenes herlighed rådede for det

2.'}. Bele min tunge opflammes og taler veltalende om sin herre; om
undergærn ingerne af de 3 verdners omspænder skal den digte; bojet og

såret var den i bånd, lige i den nederste djævels bånd, hvis ikke guds gode

frelse, given på jorden, havde løst mig.

24. Faderpersonen, ordnende alt nær og fjærnt med skarpt altsku-
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erindi by<5r, en pessi hlyoir:

„fljug ok seg pat Måriu meyju

mætri, peiri er ek skal gæta,

minn einga-son holdi hennar

hlybinnar vill hjortu skryoaz".

25. Mooir oss er Maria pessi,

meklar-blom ok full af soma,

glæsilig sem robnust rosa

runnin upp vi5 lifandi brunna,

rot ilmandi litillætis,

logandi pil meb skirleiks anda,

guoi unnandi ok go&um
monnum,

guoi likjandi i dygoum slikum.

26. Engi sé ek at jarSlig tunga.

enn håleiti stjørnu-reitar

drottinn, per, sem verSugt væri,

vandat fåi nu stef til handa.

(Stev.) Sé pér dyi*5 me5 sannri

prybi.

sunginn heibr af pllum tungum

eilifliga me5 sigri ok sælu,

sæmd ok vald pitt minkaz aldri.

27. Lei5, sigrandi påfugls

pry&i,

pentat innan firmamentum,

Gabriel sem geisli solar

glebiligur i lopt en nebri;

sendibobi kom sjaufalds anda,

svå er greinanda, at husi einu,

sannr meydomrinn sat par

inni,

sjålft hreinlifit, gimsteinn vifa.

ende blik tilligemed sonnen og ånden, byder en engel et ærinde, som denne

adlyder: „flyv hen og meddel den herlige mø Maria, som jeg skal beskytte,

at min enbårne son vil iføre sig hendes, den lydiges, lyse legeme."

25. For os er denne Maria en moder, magtens blomst og fidd af hæder,

prægtig som den rødeste rose, oprunden ved levende (livets) kilder, ydmyg-
hedens duftende rod. luende helt af kyskhedens ånd, elskende gud og gode

mennesker, lignende gud ved slige dyder.

26. Jeg ser, at ingen jordisk tunge er i stand til at digte dig, lu'in-

lens hoje hersker, et stev, som var værdigt nok. Ære være dig med sand
herlighed, ære være dig sungen af alle tunger i evighed med sejr og salig-

hed; din hæder og magt forringes aldrig.

27. Gabriel, overgående påfuglen i pragt, svævede igennem det ind-

vendig billedprydede firmament som en solstråle glad ned til de lavere

luftlag; den syvdobbelte ånds sendebud kom - således er det at fortælle

— til et hus: derinde sad den sande mødom, selve kyskheden, ædelstenen

blandt kvinder.

28. Og så henvendte han sig til den blide mø: „Maria, lyt til mine
ord, berømtest af kvinder, dig bringer jeg ave, fuld af nådens søde kilde,
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28. Ok sva veik at nieyju

mjukri

:

„Maria, hlyb nu orbuni vårum,

frægast vif, ^ér færig ave,

l'iill miskunnar sætum brunni.

samangaupnandi sina skepnu.

sannr hpfbinginn engla ok

manna,

byggir per fyr brjosti skæru,

blessub mær, pii ert sprundum

næn".

30. Fréttir nu me8 hverjum

hætti

henni bæri til fognub penna.

borgar-murr sva at brysti hvergi

byg& geymandi hreinleiks

dygba

:

engill segir at ei muni syngaz

jungfru bli5, po at sveininn

smibi

haglig niyndun heilags anda.

hold ok bein af likama hreinum.

29. Heyrbi ok truoi, en undraz

orbin

jungfru kyrr, pvi vissi hon fyrri

aldri kvaddan mann å moldu

meb pvilikri tignarkvebju:

fyrirbjobandi henni at hræoaz.

hofubengillinn talabi lengra:

„guo himnanna framm mun
fæbaz.

fruin skinandi, af holdi pinu".

31. Loptin pil af Ijosi fyllaz,

legir ok grund pau stobu ok

undraz,

kugub sjålf sva nærri nogu

nåtturan sér ekki måtti

;

giptiz ondin gubdoms krapti

g65u ok huldiz Måriu blobi,

glabrar dvelz i jungfru ibrum

ein persona JDrennrar

han som holder sin skabning i hånden, englenes og menneskenes sande

høvding, han bor nu under dit lyse bryst, velsignede mø, du er ypperligere

end alle kvinder."

29. Jomfruen hørte rolig på dette og trode. men undredes over

ordene, ti htm kendte ingen, der var hilset for på jorden med en så præg-

tig hilsen; hovedenglen, forbydende hende at ængstes, talte videre: ..him-

lens gud vil fødes af dit legeme, strålende frue.
u

30. Hun sporger nu, hvorledes denne glæde kunde times hende, så-

ledes at den borgmur, der beskyttede hendes kyskheds dyders hjem. ikke

brast; englen sagde, at den blide jomfru ikke vilde blive besmittet, fordi

den helligånds kunstfærdige skabekraft skaber drengen, kød og ben <if

det kyske legeme.

31. Hele luften fyldes af lys. søer og jorden stod og undredes, naturen,

næsten helt kuet (lammet (tf nød), var kraftesløs; sjælen giftede sig med
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32. Hjortun jåti, falli ok fljoti

fagna5ar-laug af hvers manns

augum,

æ jpakkandi niiskunn mikla,

minn drottinn, i holdgan t>inni.

Sé osv.

33. Fimm månuSum ok fjorum

sibar

fæddiz sveinn af meyju

hreinni,

skygnast sem bå er glerit i

geguum
geisli brår fyr augum vårum

;

gloar J3ar sol, at gierinw heilu;

gleftiligt joo pat skein af moSur,

at innsigli holdnu hennar

hreinferbugra meydoms greina.

34. Engi heyrbuz, engi vurbu

jofn tibindi fyrr né si5ar,

bæbi senn jjvi mey ok mo&ur
mann ok gue) bau5 truan at

sanna

;

loptin sungu komnum kongi

kunnigt lof. bar er hirSar

runnu,

hinina dyrb er hneigb at JQrbu,

hér samtengduz nienn ok

englar.

35. t'o var ei svå rik at reifa

rikust inoSir ætti go5a,

\)vi var kongrinn hgrou heyi

huldr, at mætti firraz kulda

;

umsni5ningar Jesu prybi

åtti dagr at fæSing våttar.

guddommens kraft og skjulte sig i Marias gode blod: en af de 3 personer

dvæler i den glade jomfrus moderliv.

32. Hjærterne bekende, glædestårer stromme og flyde af hver mands
ojne, evig takkende den store nåde i din kødpåtagelse. min gud. Ære osv.

33. Ni måneder senere fødtes en dreng af den kyske mø, som når
en stråle tindrer igennem det gennemsigtigste glas for vore ojne; tin-

skinner solen således, at glasset er uskadt: barnet skinnede glad fra

moderen, suledes at hendes rene kyskheds segl var ubrudt.

34. Aldrig hørtes, aldrig er der sket en sådan tidende for eller

senere, ti troen bød på engang at bekræfte (hende) som mø og moder,

(ham) som menneske og gud: himlen sang den komne konge kyndig pris,

hvor hyrderne løb; himlens herlighed er kommen til jorden; her forenedes

mennesker og engle.

3.">. Dog var den rigeste moder ikke så rig, at hun ejede et godt svøb,

ti blev kongen dækket med det hårde hø for at undgå kulden; den ottende

dag efter fødselen bevidner Jesu omskærelses-herlighed ; blodet strømmer
over hans lyse legeme; mindeværdige tårer rinder ned af hans kinder
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æsiz 1)165 um likama ljosan,

lagaz minnilig tår af kinnum.

36. A })rettånda dag til drottins

dyrSar-menn, er rikjum styr5u

austr i heim, me5 offri kvåmu
ungan mann at hei5ra pann

veg;

umrennandi sex at sinnum

sex daga grein ok fjorum einum

offraz kaus fyr oss at visu

Jesus sjalfr i musteris hvålfi.

37. Vigbiz oss, på er vatni

dpgbiz,

valdr himnanna å pritugsaldri,

Jordånar vi5 æbar hreinar;

Jon baptista drotni pjonar;

pessi åstvinrinn Jesu Kristi

er nu valtr. al pann dag niatti

samskinandi å grænni grundu

guos prenning me5 lybum
kennaz.

38. Finn ek alt at manvit

manna
mæbiz, pegar at um skal ræba

måttinn pinn. enn mildi

drottinn,

meiri er hann en gorvalt

annat.

Sé osv.

39. Undraz tok enn forni

fjandi

fæddan mann, er skilja var

bannat,

ok pvilikt sem andinn seg5i

36. På den IS. dag kom herlige mænd, som styrede riger i den øst-

lige verden, til herren med offer, for således (dermed) at hædre den unge

mand; da 40 dage var gåede, valgte Jesus selv tilvisse at ofres (indvies

til gud) for os i templets hvælving-

ol. Himlens herre vide sig os i 30-års alderen, da han overostes med
vand ved Jordans rene årer; døberen Johannes tjæner herren: denne

Jesu Kristi kære ven vidner nu, at den dag kunde guds treenighed sammen-
skinnende mærkes blandt menneskene på den grønne jord.

38. Jeg føler, at menneskenes hele vid er kraftesløst, når man skal

omtale din magt. milde herre; den er storre end alt andet. Osv.

39. Den gamle djævel begyndte at undres over det fødte menneske,

som det var ham forment at forstå, og det var som om ånden (fanden)

sagde sådanne ord med sin tunge fordum: „det tykkes at en nyhed (ny og

mærkelig ting) nærmer sig verden og menneskeslægterne ; det er noget

mærkeligt, herren udklækker; det holdes skjult for mig og går dulgt

for sig.
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orbin slik af tungu forbum:

„bykki mér sem nyjung nokkur

nålgiz heim ok ættir beima,

eitthvat klokt mun drottinn

dikta;

duldr em ek bess, bat ferr af

huldu.

40. Jésum tigna engla råsir

uppi ok ni5ri af heimi prioja,

stjornu-ljos ok færbar forair,

fribar samband å hverju landi;

slik afla mér sottar-auka

sonn stormerkin veitt hjå

monnum;
kvibig at hans remming råba

ribi mér at baoum sibum.

41. Foburætt hans truig få

munu hitta,

finz mobernit hér meb bjobum,

bvi er atferbin Jesu burbar

undarlig, svå skil ek bat varia

;

ekki er mér å bessum bokki,

bann veg ferr beim unga

manni,

aldri var så fyrr å foldu

fæddur mabr, er ek næsta

hræddumz.

42. fystr er hann ok folr af

fostu,

firriz hlåtr, en kann at grata,

mæbiz hann ok er mobur sinnar

mjolku fæddr, en reifum

klæddiz;

fmn ek bo. at i sliku sannaz,

sjålf nåtturan manndom våttar,

fysir mik bvi framm at æsa

flein odygbar honum at meini.

43. Mér virbiz sem miklu hæra

mætr gubi hann Ådåm sæti,

40. Englenes skarer oppe og nede fra den tredje verden hædrer

Jesus, stjærnelys og bragte ofre, fredens enighed i hvert et land; slige

sande stormærker, givne blandt mennesker, volder mig bekymring; jeg er

bange for, at hans kraftige råd vil knuge mig på bægge sider.

41. Hans fædreneslægt mener jeg få vil træffe, moderslægten findes

her blandt folk; ti er Jesu fodselsmåde mig underlig, så at jeg knap for-

står den; jeg synes ikke om ham her; således tér sig den unge mand;
aldrig fødtes for på jorden et menneske, jeg var så bange for.

42. Han torster og er bleg af faste., undgår at le, men kan græde,

han mødes og fødes ved sin moders mælk og blev klædt i svøb; jeg mær-
ker dog, at det sandes i sligt, at selve hans natur viser menneskelighed

:

ti får jeg lyst at hidse udydens brod frem ham til mén.

43. Jeg synes, at Adam, kær for gud. sad langt hojere, for jeg sveg

dem bægge, ham og Eva, berøvede æren, ud i m orket og døden; det er

26
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å5r ek sveik bau Évu bæ5i

ærusnauo i myrkr ok dauoa

;

satt er, at fæstir sjå vi5

prettum,

svå mun enn um Jésum benna,

bvi treystumz ek framt at

freista,

foroum hefi ek slægvitr or5it"

44. Sonr Måriu, sonr enn dyri,

sonr menniligr guos ok hennar,

kenn bu mér at forSaz fjandann

fjolkunnigan, en bér at unna.

Sé osv.

45. Frétt hefig liitt, at freistar

drottins

fostumoSs me5 ymsum lostutn

pukans slægS, at hvern mann
hugoiz

hvekkjuni vanr i synd at

blekkja;

vélakrings af vol"5uni strengjum

vundin opt, ok sneruz å lopti,

skeytin yll ens flæroar fulla

fjanda brjost i gegnum standa.

46. Pessu næst ens kæra Kristi

kenning tok um bygo at renna,

lif-bjonandi lærisveina

leitar, finnr, ok bar nieb veitir

blindum, hrjufum, dumbum,
daufum,

dauouin, krgmdum, æruni.

lgmdum

augu, græSing, oro, at blySa.

andir. heilsu, vizku, at standa.

47. f*etta sér hann fjandi, at

fættiz

sandt, at de færreste kan tage sig iagt for svig; således vil det også gå
med denne Jesus; ti vil jeg vove at friste ham dygtig; fordums har jeg

vist, at jeg var snu.

44. Marias son, herlige son, guds og hendes menneskelige son, lær

mig at tage mig iagt for djævlen den troldkyndige og at elske dig. Osr.

45. Det har jeg erfaret, at djævlens list fristede den fastemodige

herre med forskellige laster — han som, vant til underfundige kneb, mente

at kunne lokke ethvert menneske til synd; alle den listkyndige, af falsk-

hed fulde djævels pile, ofte skudte af de tvundne strænge, star igennem

hans eget bryst, efter at have vendt sig i luften.

46. Dernæst begyndte den kære Kristi lære at udbredes i bygden ;

han soger og finder disciple, der vil tjæne ham hele livet, og dertil giver

han blinde — spedalske — stumme — dove — dode — syge — gale —
lamme: ojne — helbredelse — ord (taleævne) — at hore (hørelsen) — ånde

(livet) — helsen — visdom (forstand) — at stå (cevnen til at stå og gå).

47. Dette ser djævlen, at hans skare udtyndes og synes at det er en
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folkit hans ok liz bat vansi,

dæmin g65 at vaxa vi&a,

verri brogb ok lytin bverra;

piikinn kvaldur peygi poldi

penna leik, er haroan kennir,

pvi flytandi sinar sveitir

synda-brjot at drepa sem

skjotast.

48. LeiSan dreng at ljotum

råbum

lokkar hann (så er Jesu manna)

yfirmorbinginn (innan hirbar,

Judas nefndr, er ovænt stefndi);

mildan glib vib silfri seldi

sveitum beim, er Jubar heita,

fulluni upp af grimdar galli,

grenja5i bjostr i peira brjosti.

49. Fusir hlupu ok fundu

Jésum,

fundinn hiQktu, lpmdu ok

bundu,

bundinn leiddu, hæbnir hæddu.

hæddan, ræg5an slogu ok

afklæddu

fjandans bprnin brgngum byrni

bessum spenna um blessat

ennit,

bessir negla Krist å krossinn,

keyra jårn, svå stgkk ut dreyri.

50. Ættim vér å Jésum drottin

efunarlaust meb fullu trausti

ut af hjartans instum rotum

allir senn me5 gråti at kalla.

Sé osv.

51. Yfirmeistarinn allra lista.

Jesus go5r, er lifgar bjoSir,

kenn bu mer at stilla ok styra,

steflig orb megi tungan efla.

skam, at gode gærninger tager vidt og bredt til, medens de værre og

synderne tager af; den pinte djævel kunde ikke finde sig i denne leg

(medfart), hvis hårdhed han foler; derfor tilskynder han sine skarer at

dræbe syndernes bryder så hurtig som muligt.

48. En led svend lokker han, overmorderen, til et hæsligt forehavende
— han var en af Jesu mænd, en af hans hird, kaldt Judas, som tog dette

uheldsråd ; han solgte den milde gud for sølv til de folk, som kaldes

Juder, opfyldte af grusomhedens galde, vreden brølte i deres bryst.

49. Begærlige løb de hen og fandt Jesus, den fundne mishandlede

de, slog og bandt; bunden førte de ham bort og spottede ham spottelystne;

den bespottede og bagvaskede slog de og afklædte, djævelens bom spændte

en trang torn(ekrone) om hans velsignede pande; disse naglede Kristus

på korset, drev naglerne så at blodet sprang ud.

50. Vi burde uden tvivl med fuld fortrøstning af hjærtets inderste

grand alle på engang med gråd anråbe den herre Jesus. Osv.

U2C*
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(Stev.) Ævinliga nieb lyktum

lofuni

lof ræbandi å kné sin bæbi

skepnan 9II er skyld at falla.

skapari minn, fyr åsjån pinni.

52. Æru æ minnilig eptirdæmi:

yfirbjobandi himins ok landa

hneigbi nu sinn hals ok vægbi

hverjum præl, er lysti at berja,

fåtalabr meb litillæti,

lågraustabr meb åsjån fagra,

svå bjobandi i såran dauba

siua ond fyr naubsyn mina.

53. Hrækjandi på hofubin

skoku

beibingjar sem Jubar leibir;

flestir allir flybu Kristi

fylgdarmenn vib stonninn

penna:

minnaz verbr ok må ek ei

annat.

mobir gubs i tårum flobi

;

mætti verba, at minnar sottar

minnaz vildi bon eittbvert

sinni.

54. Hofubdrotningin barm i

prungin

(bneigb ok lut bon skalf af

sutum)

færbiz nær. på er fell ur sårum

f'ossum biobit nibr um krossinn;

prutnar brjost. en bjartat hristiz.

bold er klgkt, en pndin snpkti,

augun toku at drukna drjugum

dypr ok mob i tåra-flobi.

51. Overmester i alle idrætter, gode Jesus, som giver folkene liv. lær

mig at muge og styre det så, at min tunge kan istandbringe (nye) stev-

ord. Evindelig med foldede hænder, lovprisende er hele skabningen pligtig

at falde på bægge sine knæ for dit åsyn, min skaber.

52. Det vil altid blive mindeværdige forbilleder : himlens og jordens

hersker bojede nu sit hoved og viste sig ydmyg mod enhver træl, der fik

lyst til at slå ham, lidet talende og ydmyg, lavtmælende med fagert åsyn.

således bydende sin sjæl til en kvalfuld dod for min nødvendighed (fordi

jeg trængte dertil).

53. Spyttende rystede de deres hoveder, hedningerne såvel som de lede

Juder; så godt som alle af Kristi følgere flygtede tinder denne storm;

man må mindes, jeg kan ej andet, at guds moder var badet i tårer; det

kunde være, at hun engang vilde mindes min angstbekymring.

54. Hoveddronningen, opfyldt af sorg — bojet og med ludende hoved

rystede hun af sorg — nærmede sig, da blodet strammede fossevis ud af
sårene ned over korset; brystet svulmede, hjærtet bævede, hendes legeme

var kraftesløst og hendes sjæl klynkede, hendes ojne druknede svage og

trætte helt i tårernes flod.
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55. Rodd engilsins kvenmann

kvaddi,

kvadda af engli drottinn gladdi,

gladdiz mær, på er foourinn

fæddi,

fæddan sveininn reifum klæddi,

klæddan me5 sér longum

leiddi,

leiddr af mo5ur fa5minn

breiddi,

breiddr å krossinn gumna
græddi,

græddi hann oss, er helstriS

mæddi.

56. Po grét hon nu sårra såta

sverSi nist i bringu ok herSar,

sitt einbernit, sjålfan drottin.

så hon hanganda å noglum

stangaz,

armar sviddu af bryndum

broddum,

brjost. var mætt; me5 pessum

hætti

særSiz bæ5i sonr ok mooir

sannheilug fyr græoing manna.

57. Fyr Måriu fa5m enn dyra,

fyr Måriu gråt enn såra

låt mik pinnar lausnar njota,

lifandi gu5 me5 føour ok anda.

Ævinlisa osv.

58. Syni Måriu svartir færa

seggir blandat gall meo
dreggjum,

fulla smån ok fiestar pinur

fundu peir, en heimrinn stundi;

f9lnar skinn ok fellr at enni,

fættaz oro, en pverrar mætti,

øndin leio af Jesu pindum,

yfirvaldanda himins ok landa.

55. Englens stemme hilste kvinden, hilset af englen blev hun glædet

af herren; møen glædede sig, da hun fødte faderen, den fødte dreng

klædte hun i svøb; den klædte førte hun altid med sig, ført af moderen
bredte han sine arme ud, bredt (fæstet med udstrakte arme) på korset

helbredede han menneskene, han helbredede os, da dødskampen pinte hum.

5fi. Dog græd hun nu, gennemboret af den tunge sorgs sværd i bryst

og skuldre; sit eneste barn, gud selv, så hun hængende gennemboret med
nagler; armene sved af de skarpe brodde, hans bryst var mødigt; på
denne vis såredes både son og moder, sandhellige to, for menneskenes frelse-

ol. For Marias dyre favn, for Marias bitre gråd lad mig få del i

din forløsning, levende gud med fader og ånd. Osv.

58. De sorte mænd bragte Marias son galde blandet med gær; fuld

bespottelse og alle pinsler opfandt de, men verden stønnede; lians hud
bliver bleg og indskrumpen ved panden; hans ord bliver færre, hans kraft

tog af; sjælen led bort af den pinte Jesus, himlens og jordens overkonge.
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59. Ek segi rétt, at engi mætti

ogråtandi vprrum låta,

Jésii minn, ef letrit læsi

linbjartabr af pislum pinum,

pviat nåtturan æpti af otta

pil skjålfandi, en himnar sjalfir

tyndu ljosi, er berr vart

bundinn,

bifaoiz haubr i pinum dauba.

60. En i andlåti Jésii sæta

oss er flutt, at gægz å krossinn

fjandinn hafl ok frétt at syndum

færagløggr, ef npkkur væri;

hlægir mik, at hér mun teygjaz

bans forvitni sér til vansa.

eigi mun nu ormr enn bjugi

agn svelgjandi å kroki fagna.

61. Qll helvitis jårnhlib skjålfa,

undraz myrkr, at Ij os er styrkra,

lilaupa fjandr ok ætla undan,

odæmin peir !sygbu at kæmi,

hræzlan flaug um beljar bygbir:

belga menn, er fjgtrar spenna,

hlaut ovinrinn laust al låta,

lamdr <>k meiddr, er valdit

beiddi.

62. Hvat er tioinda V Hjålpaz

lybir.

Hvi nu? P\i lét Jesus pinaz.

Hvat er tioinda? Hraktr er

fjandinn

Hverr vann sigrinn? Skapari

matina

Hvat er tibinda? Helgir leibaz

Hvert? Agæt i tignarsæti.

Hvat er tibinda? Himnar

bjoSaz.

Hverjum? Oss. er prisum

krossinn

59. Jeg siger ret. at ingen vilde kunne bevæge læberne uden gråd,

min Jesus, hvis han, blodgjort i hjærtet, læste skriften om dine pinsler,

ti hele naturen råbte bævende af frygt og himlen selv mistede sit lys, da

du blev bunden nøgen; jorden rystede ved din dod

6". Men ved Jesti dod er det os fortalt, at djævlen, lejlighedskyndig,

har listet sig til at se på korset og spurgt om synder, om der mulig var

nogen; det glæder mig, at her vil hans nysgærrighed blive ham til skam :

ikke vil nu den krumme orm. slugende maddingen på krogen, kro sig-

61. Alle kælvedes jærnporte ryster: mbrket undrer sig over. at lysets

magt er stærkere; djævlene lober og agter at fly. og sagde, at nu var det

uhørte ting der skete; rædslen floj omkring i dødens bygder: de hellige

mænd, hvem lænkerne omspændte, måtte djævlen give slip på, lamslået

og såret, da magten krævede det-

62 Hvad nyt? Menneskene frelses. Hvorfor nu? Fordi Jesus lod

sig pine. Hvad nyt? Djævlen er drevet på flugt. Hvem vandt sejren ?
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63. Signat Ijos enn sæti Jesu,

sannr lifgari dau5ra manna,

drag {ni mik fra djpfla bygoum.

drottinn bliSr, ok halt mér

si5an.

Ævinliga osv

64. Sé ek ei £)ann, at ut megi

inna,

or5a-snild jpoat prova vild i,

alla glefti, er fekk at fullu

forn Adam vio Jesu kvåmu;

sjålfr hann einn jjviat batt

me5 bolvi

born sin pil i dau&ans pinu,

en nu leysti q11 ur banni

eitt hans barn ok miskunn

veitti.

65. Hvi stundabir, enn forni

fjandi

fremdar-snaubr, å Jesu dauSa?

e5a |)6ttiz ]du meiri at mætti,

måttrinn hans at guodom vattar,

e5a hug&ir bu likams lyg&ir?

likam tok hann meyjar rikrar.

overSugan hann flengdu fyrSar;

flekklausastr hann vann til ekki.

66 t*u fyrdæmdir auma Evam,

Eva mann fyr epli bannat,

maor bannsettur allar ættir,

ættin Krist, er spjoti nisti,

Kristur jiik po, er fant i fystu

fystan prett ok manndråps

ly stir;

svå odygoar-brandrinn bjugi

beygfiiz aptr i ]3ina kjapta.

Menneskenes skaber. Hvad nyt? Hellige fores. Hvorhen? Til herlige

hæderssæd'er. Hvad nyt? Himlen tilbydes. Hvem? Os, der priser korset.

63. Velsignede lys, søde Jesus, døde menneskers sande livgiver, før

mig bort fra djævlenes boliger, milde gud, og behold mig siden. Osv.

64. Jeg ser ej den, som tilfulde, selv om han vilde forsøge sin vel-

talenheds snille, vilde kunne forklare den glæde, som den gamle Adam
fik i fuldt mål ved Jesu ankomst; ti han selv bandt ene med synden alle

sine bom til dødens pinsel, men nu løste et af hans bom dem alle ud af
forbandelsen og ydede dem miskundhed.

65. Hvorfor tragtede du, gamle hæderløse djævel, efter Jesu død ?

eller tyktes du at være overlegen i kraft, uagtet hans styrke vidner om
goddomsnatur ? , eller trode du på legemets logne (skuffelse)? ; han iførte

sig en mægtig møs legeme; menneskene piskede ham, uden at han havde

fortjænt det; ganske uden plet gjorde han sig ikke fortjænt til nogen
straf.

66. Du fordomte den elendige Eva, Eva sin mand ved det forbudte

æble; manden, sat i ban, alle slægter, slægten Kristum, da den gennem-
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67. Siban reis meb sigri af

dauba

sunnudag ok gjorbi kunnan

sinn odauoleik morgum raanni

mildin sjålf, pott deyja vildi

;

tvennar gengu tvisvar sinnum

tiu dægranna råsir hægar,

åbr en upp yfir himna-hæbir

hof hann blob, pat er tok af

mobur.

68. Umrennandi sjau at sinnum

sjau daga grein ok par til

einum

hingat sendi hann helgan anda

hreinferbugastan lærisveinum

;

vegsamligr til handar hægri

hann er guos meb virbing

sanna,

sinn bjobandi fabm enn friba

fyrba labar til himna dyrbar.

69. Måriu son, fyr miskunn

dyra

manns nåtturu ok likani sannan

kenz pu vib. at min pli

minniz.

minn drottinn, i riki pinu.

Ævinliga osv.

70. Enn mun koma i pbru sinni

alls-valdandi kongr at gjalda

seggja ferbum sinar gprbir

soma-orr å efsta dotni

;

svå geisar på eldr ok eisa

jorb ok fjoll, at i heimi pllum

eigi finz på upp ur skyjum

obrunnit ok nibr at grunni.

71. Upp risondum allra landa

ibyggjurum vib dom enn

hryggva

Jesus rnun på sårin syna

borede ham med spydet; Kristus dig dog, som i begyndelsen udfandt den

første svig og lystede efter manddrab; således bojedes udydens krumme
sværd sig tilbage ind i dit eget gab.

67. Siden opstod selve nåden med sejr fra døde om sondagen og

åbenbarede for mange mænd sin udødelighed — uagtet han havde villet

dø; der gik 40 jævntløbende dage, for han førte op over himlens hojder

det blod, som han havde taget af sin moder.

68. Efter at 50 dage var gåede, sendte han hid til sine disciple sin

rene hellige ånd; prægtig sidder han ved guds -hojre hånd i sand hæder;

bydende sin herlige favn indbyder han menneskene til hindens herlighed.

69. Marias son, husk, for din herlige nåde, din menneskelige natur

og sande legem. at du mindes mig, min gud, i dit rige. Osv.

70. Atter for anden gang vil den almægtige konge komme for,

hæder-gavmild, at lonne menneskene deres gæminger ved den sidste

dom; således raser da ild og flamme over jord og fjælde, at der i hele

verden intet findes uhrændt op igennem skyerne og ned til grunden.
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suthrærandi ok pislarfæri

;

orb ok hugsan, allar gorSir

eru kannaSar hvers sem annars,

bj65az hvårki blot né ei5ar,

byrgjaz uti gjafir ok mutur.

72. Engi finz å f)essu jiingi

JDrætugjarn né klokrar varnar

oroa-hreimr, er å drottins domi

dreifaz menn i tlokka tvenna;

a5ra sveit me5 hæstum heiSri

hefr hann langt yfir speras efri,

steypir \)å me5 eymd ok opi

p8rnm ni5r i fjandann miojan.

73. Reknir brott i daiiSans

druknan

drepnir menn, er {par skulu

brenna.

gnista tennr i fylu ok frosti,

fjandr i kring um biika standa;

brigzl ok hrop er at gorvum

glæpum,

grimmlig sott i myrkri ok otta,

engi er van å o5ru en pinu,

eilif nauo\ en kvikr er daubinn.

74. Pessu i gegn mim finna

fognu5

t'yr&a hverr, er til sinnar dyrSar

herrann baub me5 hæstri prySi;

heimleiddir JDviat ver5a beimar

ungir, glaSir, frjålsir, friSir,

færir, måtkir, vitrir, skærir;

håtiS gild er um allar aldir

alda ]3eim meb virbing haldin.

75. Tårum rigni, en tungan

|)agni,

71. Jesus vil da vise for alle landes opstandne indbyggere ved den

sorgelige dom sine sorgvækkende sår og marterredskaber ; den enes såvel

som den andens ord og tanker og alle handlinger vil da blive under-

søgte; der vil hverken banden eller eder kunne bydes; gaver og bestik-

kelser er udelukkede.

72. Der findes på dette ting ingen trættekær ordskvalder eller kløg-

tigt forsvar, når på herrens dom menneskene deles i to skarer; den ene

skare hæver han med den hojeste hæder hojt over de øvre sfærer, men
styrter så de andre med elendighed og jammer midt ned i djævlenfs hjem).

73. De dræbte mænd, jagne bort til dødens drukning, som dér skal

brænde, skærer tænder i stank og kulde; djævlene står omkring deres

kroppe; bebrejdelser og spot er for de begåde synder, grum kummer i

mørke og rædsel; der er ikke håb om andet end pine; nøden er evig;

kun levende er døden.

74. Til gengæld vil ethvert menneske finde fryd, hvem herren bød
med den hojeste pryd til sin herlighed, ti hjemførte bliver menneskene unge,
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taki af mål, en jmrflug sålin

beriz um fast svå bukrinn

bristiz,

bi5 ek ottandi: hjalp mér

drottinn.

Ævinliga osv.

76. Två hræbumz ek: dom ok

dauoa;

deyr så margr, er engi bjargar,

mitt eitt veit ek lif et Ijota

leiba mik i droltins reibi

:

i margf'aldri synda saurgan

svibur brjost ok herødum kvibir

fyr afbrigbi flestra dygba;

fått er pat, er sibuna våttar.

77. Vindi fult hefir veslan anda

vart ofbeldit longum feldan,

blår ok ljotr i pfundar-eitri

jafnan hefi ek næsta kafnat;

reibigall meb sårum sullum

sviorar mér um blåsin iorin,

hryg&in slitr af hjartarotum

haroan styrk i suta-mvrkri

78. Festiz opt i fjuki lasta

frost ågirni mér i brjosti.

græ5gi-drep meb glæpum
aubguni

grefz hér inn me5 krokum

stinnum;

hræoiliga meb blindri bliou

blekkiz hold i daubans flekkuu.

hreldr af sliku ætti ek aldri

ugglauss vera, {jott miskunn

huggi.

glade, frie, skonne. fore, kraftige, vise, lyse; en prægtig fest hitter holdt

for dem med ære i al evighed.

75. Det regne med tårer, men tungen tie, talen forstumme, den

trængende sjæl bevæges så stærkt, at kroppen ryster; jeg beder med
frygt: hjælp mig, herre! Osv.

76. For to er jeg bange: dommen og døden; der dør mangen en.

hvem ingen bjærger; jeg ved, at det kun er mit syndige liv. der pådrager

mig herrens vrede; i den mangfoldige syndbesmittelse svier brystet og

ængstes for straffen for afvigelsen fra alle dyder; der er kun lidet, der

vidner om gode sæder.

77. Vort opblæste overmod har altid fældet vor stakkels sjæl, jævnlig

har jeg været lige ved at kvæles, sort og hæslig, i misundelsens gift

:

vredens galde med smærtefitlde vandblærer brænder i mine ophovnede

indvolde; bedrøvelsen river den hårde kraft fra hjærtets rødder i kunime-

rens morke.

78. Begærlighedens frost fæster sig i lasternes uvejr ofte i mit

bryst; grådighedens om sig ædende men borer sig med rige forbrydelser
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79. Fyrirlåtio mér, faoir enn

sæti,

fyrirlåtiS mer, ek vil grata

or5 ok 'hugsan. illar go ro ir

au5mjukliga ok firraz dauSa;

pvi lyt ek nu pér at fotum

prongdr ok kvahlr af mæoing

taldri,

klokkr ok hræddr ek purfa

pykkjumz

pina væg5 i nauosyn mina.

80. Svå fysumz ek, sæti Jesu,

synda likn, at peira rayndir

litaz mér, sem liggi ^»rutit

linna eitr nm hjartatinnan;

send hingat mér sjaufalds anda

sanna gipt. er leysi ur banni

mina pnd, at mættag pjona,

Mari li blom, fyr ykrum soma.

81. Laust aldrigi låt mik, Kriste,

lasta-vinds i bylja-kasti,

typta mitt ok tem sem optast

tendrat brjost me& liknarvendi,

svå at gråtandi i'uss at fotum.

faoir skinandi, krjupa ek pinum

hvert pat sinn, er ek kulda

kenni

kostalauss af glæpa-frosti.

82. Beioig nu fyr Måriu moour

mjuka bæn ok fagran tænab

å treystandi, Jesu Kriste,

yora væg5, er tyndum næg5iz.

pin mik åor en dettr å dauoi,

drottinn minn, i kvolum ok

sottum,

ao pvi minnur sé ek på sioan

slitinn af fjandans kroki bitrum.

her ind med stive kroge; rædselsfuldt med blind indsmigren forføres

kødet til dødens besmittelse; sorgfyldt over sligt burde jeg aldrig være

uden frygt, skont nåden trøster os.

79. Tilgiv mig, søde fader, tilgiv mig, jeg vil ydmygt begræde ord

og tanker og onde handlinger og undgå døden ; ti knæler jeg nu for dine

fødder, betrængt og pint af den nævnte møde; grædende og frygtende

trænger jeg til din skånsel til bedste for mig i min nød.

80. Således ønsker jeg, søde Jesus, forladelse for mine synder, at

deres billeder synes mig som ormeedder, der ligger inde i mit opsvulmede
hjærte; send mig hid den syvdobbelte ånds gave, der kan løse min sjæl

fra band, så at jeg kan tjæne eders hæder, Marias blomst-

Si. Slip mig aldrig, Kristus, i syndstormens hæftige vindstod; tugt

og straf som oftest mit opflammede bryst med nådens svøbe, så at jeg

grædende kryber villig til dine fødder, skinnende fader, hver gang jeg,

uden formue, mærker kulde fra forbrydelsernes frost.

82. Jeg beder nu for din moder Marias myge bon og herlige hjælp.
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83. l.itit sjålft, at luktri æfi

leys mitt bann fyr ioran sanna,

oleo smurour veit at ek ver&a

vibr-kennandi niildleik benna:

breinast gef bu hjarta minu

hold ok b!65, er tokt af mobur,

listiligasta leibar-nesti,

leysiz gnd af holdsins bpndum.

84. Hræbumz ek, at sart muni

sviba

samvizkunnar bygb af grunni,

sundrub pil. bå er syndir kalla

sina eign å hjarta minu,

dgkkvir munu på. fjandans

flokkar

færaz nær meb opi ok kæru,

bunir mik at brenna ok skeina,

bita. kremja. rifa ok slita.

85. Muntu J3etta, enn dyri

drottinn,

djølla sveitum nokkut veita

mina ond at meiba ok pina,

Marin barn, en hjålpar varna:

heitu ok raubu hjartablooi

hana leystir ok p\i må ek

treysta,

Jesu. JDinni åst, er mpnnum
ollum baub til lif's fra dau5a.

86. Heyr bu mik nu, himins

ok jarSar

håleit bygbin allra dygba,

megindrotningin manna ok

engla.

m65ir guos ok blessun ]?j65a,

bå ek mæSumz i nogum
naubum,

stolende, Jesus Kristus, på din nåde, åer hjalp åe fortabte, pin micj for

end døden rammer mig, min gud, ved kvaler og sygdomme, for at jeg da
senere mindre skal blive sønderrevet af djævlens skarpe krog.

83. Selve livet (du som er s. 1.), løs mit band, når livet slukkes, for

min sande angers skyld; giv, at jeg, salvet med olie, må kendes ved

denne nåde; giv du mit hjærte det rene kød og blod, som du tog af din

moder, som er den livsaligste rejsekost, når sjælen befries for kødets bånd.

84. Jeg frygter for. at samvittighedens bygd vil svie af smærte fra

den nederste grund, splittet helt, når synderne gor fordring på at besidde

mit hjærte; djævlens ntorke skarer vil da nærme sig med skrig og klage,

rede til at brænde og flænge i mig, bide, knuse, rive og slide i mig.

85. Vil du, herlige gud, måske tillade djævlenes skarer dette at såre

og pine min sjæl, og nægte mig hjælp. Marias son? med dit varme og

røde hjærteblod har du forløst den, og derfor kan jeg, Jesus, stole på din

kærlighed, du som bød alle mennesker til livet fra døden.

86. Hor mig nu du, hoje bolig for alle himlens og jordens dyder,

menneskers og engles hoveddronning, guds moder, folkenes velsignelse, når
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nålæg vert pu minni sålu,

vef pu ågætu verndar-skauti,

van min spnn. er hjålpar

monnum.

87. Maria, kreist pn mjolk ur

brjostum,

min drotning, fyr barn i pinu,

dreyrug fø5urnum syn pu sårin,

sonr Marin, er naglar skåru;

ek vænuniz, at ykrnm pjoni

engi kvQl niegi drotna lengi,

miskunnar på er mjukust renna

merkin slik um himnariki.

88. Frammi stattu, er fæddir

drottin,

fyr skinanda barn i pinu,

miskunn bi5 pli at mjuka finni

maSrinn bverr. en glæpi pverri;

ber pu framni af bliSuni

V91TUJH

bænar-mål fyr kristnum sålum,

Maria. Jesu m65ir dyrust,

mundu at eigi skiljumz ek

undan.

89. Pii ert hreinlifis dygSug

dufa,

dottir guSs ok lækning sotta,

giptu vegr ok geisli lopta,

gimsteinn bruSa ok drotning

himna,

gu5s herbergi ok gleyming

sorga,

gleftinnar past ok eySing lasta,

liknar æ5r ok lifgan pjofta.

loflig mær, pu ert englum hæri.

90. Pu ert elskandi ein af

sprundum

jeg mødes i stor nød, vær da min sjæl nær, svøb den i din beskyttelses

udmærkede skød, du mit sande håb, som frelser menneskene.

87. Maria, tryk mælken, min dronning, ud af dine bryster foran

din son, vis faderen dine blodige sår, Marias son, som naglerne skar, jeg

håber, at ingen pine længer må beherske eders tjæner, når sådanne
miskundhedens myge tegn vises i himmerig.

88. Stå du, som fødte herren, foran dit skinnende barn, bed at et-

hvert menneske tnåtte finde nådig miskundhed, og at synderne form inskes;

før da frem med dine blide læber bønlige ord for kristne sjæle, Maria,
Jesu herlige moder, husk, at jeg ikke da bliver glemt

89. Du er kyskhedens dydige due, yuds datter og sygdommes hel-

bredelse, lykkens vej og luftens stråle, brudes ædelsten og himlens dron-

ning, guds herberg og sorgers glemsel, glædens næring og lasters ødelæg-

gelse, miskundheds åre og folkes liv, lovpriste mø. du er højere end engle.

90. Du er den eneste af kvinder, der fortjæner at elskes, du mest
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ågætust fyr litillæti,

um-bætandi bragna syndir,

blessuo mær, pu ert drotni

kærust;

[ni ert hitnandi heilags anda

høll ok prydd meo då5um ollum,

ei kennandi, kvitt af syndum,

krapta prong, en lgstinn

ongvan.

92. Tungu-sætr ef einnhverr via

oroum hygz i kvæSi at skorSa

mjukan dikt at uiakligleikum,

min drotning, af heiori pinum,

pvi er likast, sem rasi e5a reiki

råftlauss »eggr at ymsum
veggjuiu

fældr ok byrgSr, ok feti po

hvergi

fuss i brott ur volundarhusi.

91. Maria, ert pu mooir skærust,

Maria, lifir pu sæmd i håri,

Maria, ertpu af miskunn kærust,

Maria, léttu synda-fåri,

Maria, lit pu mein pau er våru,

Maria, lit pu klokk å tårin,

Maria, græo pu mein en storu,

Maria, dreif pu smyrsl i sårin.

93. Hræro af list poat hvers

manus yrbi

hold ok bein at tungum einum,

vindur, leiptr ok grænar grundir,

grgs ilmandi, dupt ok sandar,

hagl ok drif, sem fjaorir,

fuglar,

tiskar, dyr, sem holt ok myrar,

beromte for din ydmyghed, rådende bod på menneskers synder, velsignede

mø, du er herren kærest; du er den hellig ånds varme hal og prydet

med alle herlige gærninger, du mærker intet, fri for synd, til indskrænk-

ning i kraft (jærtegn), og du er uden last.

91. Maria, du er den skæreste moder, Maria, du lever i hoj hæder,

Maria, du er mest elsket for din nåde, Maria, befri os for syndens nod,

Maria, se på de synder, der var. Maria, se bevæget på tårerne, Maria,

helbred de svære mén, Maria, spred salve i sårene.

92. Dersom en tunge-sod mand tænkte på i et digts form at omtale

din hæder efter fortjæneste, min dronning, vilde det være som når en rådvild

mand vakler og svinger fra den ene væg til den anden, skræm met og

indesluttet, og kunde dog aldrig, hvor gærne han end vilde, finde vej ud
af labyrinten.

93. Selv om enhver mands kød og ben, bevæget af kunstfærdighed, blev

til lutter tunger, fligeså] vinden, lynet, grønne vange, duftende urter, støv

og sand, hagl og sne såvelsom fjer og fugle, fiske, dyr, såvelsom heder og

moser, hår og korn som de tindrende stjærner, skæl og ved. som dråber

og gnister,
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hår ok korn, sem hei5ar

stjprnur,

hreistr ok ull, sem dropar ok

gneistar,

loflig oro i Ijooa-gorSum

listiligri moour Kristi

Qngum tjåir at auka lengra:

einn er drottinn Måriu hreinni.

94. vibr ok grjot, sem sta5ir ok

stræti,

strengir, himnar, lopt ok englar,

orma sveit ok akrar hvitir,

jurtir. målmr ok laufgir

pålmar —
augabrag5 pott aldri pegSi,

allar pær af fyrnsku væri

måSar, fyrr en Måriu pryBi

mætti skyra fullum hætti.

95. Maria vertu mér i bjarta,

mildin sjålf, pviat gjarna vildag,

blessub pér, ef mættig meira,

margfaldastan lofspng gjalda;

96. Enn krossfesti, kraptr enn

hæsti,

Kristr, er fjorir broddar nistu,

pér byo ek ok pinni m65ur

petta verk, er i einn stao settag;

på låtib mik JDessa njota

prøngskor5a5ra kvæois-or5a,

er pit sjåi5 mik <?llu var5a,

ondin. min at foroiz pinu.

97. Veri katar nu virSa sveitir;

vættig pess, i kvæois hætti

varkynni, poat verka jjenna

vandag mibr, en Jpætti standa;

var&ar mest til allra oroa,

94. skove og stene som stæder og stræder, strenge, himle, luft og

engle, ormenes skare og hvide agre. planter, malm og lovede palmer —
selv om alt dette aldrig tav et ojeblik, vilde de dog alle være slidte af
alderdom, for end de formåde fuldt ud at fortolke Marias herlighed.

'.)}. Maria, bo i mit lijærte, selve nåden, ti jeg vilde gierne yde dig,

velsignede, hvis jeg formåde, niere, en mangedobbelt lovsang; men lov-

prisende ord i digt for Kristi liflige moder nytter del ingen at øge

mere: herren alene er renere end Maria.

96. Du korsfæstede, hojeste kraft, Kristus, hvem fire brodde gennem-
borede, dig og din moder byder jeg dette værk (digt), som jeg nu har til-

endebragt; lad mig da nyde godt af disse digtets formbegrcensede ord,

når I ser, at det gælder alt for mig, at min sjæl undgår (den evige)

pinsel.

97. Mændenes skarer være nu glade; jeg vænter det. at de und-

skylder, at jeg former dette digt i versets mål mindre (»uhyggeligt end
det vilde anses passende: med hensyn til al tale er det mest magtpålig-
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undirstaoan sé réttlig fundin,

eigi glpgg poat eddu regla

undan hljoli at vikja stundum.

98. Så, er 65inn skal vandan

velja,

velr svå morg i kvæoi at selja

hulin fornyrQin, at trautt må
telja,

tel ek penna svå skilning dvelja;

vel pvi at hér må skyr oro

skilja,

skili pj65ir minn ljosan vilja,

tal ébreytiligt veitt at' vilja.

vil ek at kvæoit heiti Lilja.

99. Sanori åst ok sætu brjosti

sinni rétt fyr hjalp ok minni

segi Måriu hverr, er heyrir.

hennar vess, å diktan bessa;

verba kann at mærin minniz

min, på er ligg ek kvaldr i pinu,

berr mik par til vån, å vørrum

vist ef léki å dominus téoum.

100. Almåttigr guo, allra stétta

osv. ganske som v. 1.

Gyrdr byskup og- Eysteinn Asgrimsson.

Gyrdr: Gyr5r kembir nu gula Eysteinn: Kominn ertu ur

reik krékasteik

me5 gyltum kanibi. j^inn kuluvambi.

gende, at den rette grundvold findes, selv om eddas regel, ikke tydelig,

stundom må vige.

98. Den, som skal udføre et omhyggeligt digt, vælger at indsætte i

sit kvad så mange dunkle oldtidsord, at de næppe kan tælles
;

jeg siger,

at han således forhindrer forståelsen ; da man her godt kan forstå de

klare ord, skal man høre min klare vilje: disse simple ord, givne med
lyst, dette digt ønsker jeg skal hedde Liljen.

99. Med sand kærlighed og sødt bryst både for sin og min frelse

fremsige enhver, der hører på dette digt, Marias vers for hende; da kan

det ske, at møen mindes mig, når jeg ligger martret af pinen: derom
nærer jeg håb, især hvis Dommus tecum spillede om læberne.

100. [Ganske som v. 1.]

[Gyr&r:] Gyrd kæmmer mi sit gide hår med gylden kam.

[Eysteinn:] Du er lige kommen fra kvindeomgang, din kuglevom.
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Snjolfr.

Islænder, 14. årh.

1. Mjok egg{3unn qx

i jar5ar fox

sveik ly&a lit,

en lesti hlif;

dreif hrotta hregg

um heila vegg:

gaf ei hvildar-hli5

harofengit li5.

2. Sonr Kolbeins sitt

sverb reiddi fritt;

var Porsteins vigr

vel løog ok digr,

meb hverri hann

hugar-prybi vann.

V i s u r.

]par er kysti kyrr

kirkjunnar dyrr,

kva5 hann ]3urfa {)ess

at J^ylja vess;

|?6 er bænin best

honum byrgi mest.

4. Jon skreiddiz skjott

skråveifa hljott

kamars-augat ut

vib ærna sut;

su en Ijota lei5

leiz vir5um greio,

j^eini er fylgdi Jpann

jareklausi mann.

3. Fråk ståla storm

mjok sturla Orm,

5. Smi&r varbiz vel,

fekk viroum hel

[S.] 1. Den ægtynde økse sveg stærkt mændenes liv til (så at det

sank i) jordens manke (græsset) og brød skjoldet; sværdet stormede om-

kring hovedet; den kraftige skare gav ingen hvile.

2. Kolbeins son svang sit blanke sværd; Torsteins spyd var meget

langt og tykt, med hvilket han viste sig modig.

3. Jeg har hort, at kampen forvirrede Orm i hoj grad, hvor han
rolig stående kyssede kirkens dbr; han sagde, at man skulde synge vers

(religiøse sange); dog er bbnnen god hans storste værn.

4. Jon skræmsel krøb hurtig med megen angst ud igennem vand-

husets oje (vindue); den stygge vej syntes mændene let, de hvem den mod-

løse mand fulgte.

5. Smid forsvarede sig godt; hans brede sværd gav mændene døden,

27
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hans brandrinn brei&r, 6. Kilpr lier5i hpgg,

på er bar&iz rei&r; hjålmgriour togg.

honum fylgdi fast vel dvqss ok hrein,

i fieina kast rétt hold sem bein;

sveit hvergi hrædd, me5 punga praut

hringserkjum klædd. pegn falla hlaut,

hjors neytti hagr.

Hér falli bragr.

Einarr Gilsson.

Isl. lagmand og skjald, 14. årh.

1. Et digt (drape?) om Gudmund Arason, biskop.

1. Fæddr var pir, så er eyddi 2. Ari fekk høgg af hjprvi,

alnytr fira lytum, hann fell vi5 lof manna,

endr å Grjotår grundu hraustr barg hjorva treystir

gulls me5 viroing fullri; harbfingum Erlingi;

sag5i sveins at hugSi på tok arf sem ek inni

sau&nis låtrs i gråti plbjoor vio skrå frooa,

kærum krapta stora limi gekk me5 låmum
Kårhpfoi pat årum. lundstorum Guomundi.

da han kæmpede ophidset; en skare fulgte ham dygtig, uforfærdet, ud i

kampen, klædt i ringpansere.

6. Kilp gav svare hug; øksen, godt skarp og blank, bed såvel kød
som knogler; med tung møde måtte manden falde; sværdet havde han
med færdighed brugt. Her skal visen slutte.

[E.] 1. Fæddr var pir gulls endr å Grjétår grundu meo fullri viroing, så

er alnytr eyddi fira lytum; Kårhofoi sagoi pat sauonis låtrs årum, at hug5i

stora krapta i kærum gråti sveins = Manden fødtes fordums på Grjotå

med fuld hæder, han som gjorde dygtig ende på menneskenes udyder ; Kår-
høvde fortalte til mændene, at han trode, at drengens kære gråd tydede på
store kræfter.

2. Ari fekk hogg af hjorvi; hann fell vj5 lof manna; hraustr hjorva

treystir barg harSfingum Erlingi: på tok olbjoor arf vi5 fr65a skrå sem ek
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3. Vigslur tok, så er vikja,

våttr gubs laga, knåtti,

lundr, til hægri handar,

hann best, sibum flestum;

ok prestr, er lét lostu

lifsnjallr hatat alla,

Gubmundr varb, en greinduz

gob verk kyni pjobar.

4. Nott for Mår af mætti

m'einum virkr til kirkju,

Gautr vann grafnings låtra

Gubmund å bæn fundit;

ut flo pxl af gætis

einn fugl siba hreinna.

pvi er dyrb um ask orbin

alkuan breka sunnu.

5. Braut gaf vigslu veitir

vins nålimum sinum

tiba offr, så er trubi

tunglranns å gram sannan;

kendi meibir mundar

merkr prubliga klerkum;

rétt er at seggja sættir

spng ok vakti lpngum.

6. GJQrbiz dått um dyrbir

dygbar prests, pviat flestir

unnu elsku svinnir

aublundar Gubmundi;

iiiiii; lirai gekk mefl låmum hindstorum Gu5mundi = Are fik hug af

sværdet; han faldt og blev rost af mænd; den tapre kriger havde reddet

den kraftige Erling; da tog manden (G.) sin arv under (læsningen af)

den kyndige bog: ferlen behandlede den storsindede Gudmunds hænder.

3. Våttr gu5s laga, bezt lundr, hann tok vigslur, så er knåtti vikja

flestum sidum til hægri handar, ok GuQnuindr. er lét lifsnjallr hatat alla

lostu, varo prestr. en go5 verk greinduz kyni pjoQar = Guds lovs bevidner,

ham med det bedste sind, fik vielser, han som kunde give de fleste sæder
en bedre retning, og Gudmund, som vis i sit liv hadede alle laster, blev

præst, men (hans) gode gærninger forkyndtes for menneskeheden.

4. Nott for Mår, meinum virkr, af mætti til kirkju; Gautr grafnings låtra

vann fundit Gudmund å bæn; einn fugl flo ut af oxl gælis hreinna sioa: pvi er

dyr5 orbin alkunn um ask breka sunnu = En nat begav Mår, stærkt bekymret

for sine synder, til kirken; manden traf Gudmund bedende; en fugl flo]

ud af skulderen på de rene sæders iagttager; ti er mandens herlighed

bleven almindelig kendt.

5. Vigslu vins veitir, så er truQi å sannan tunglranns gram. gaf braut

nålimum sinum lioa-offr; merkr meibir mundar kendi klerkum prudliga
;

rétl er, at seggja sættir song ok vakti lpngum = Han som gav viehesvinen

og trode på himlens sande konge, bortgav til sine nære venner messeoffret

;

den mærkelige mand underviste klærke prægtigt; det er rigtigt, at mænd-
enes forliger var jævnlig vågen og sang messe.
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hittuz hppp, pau er sottu.

hvert dægr, trega lægi,

skildiz hår mebal hplda

lieiSr gubs laga reibis.

7. Eld så eik hvar mildust

orma ness um messu

stob af stefja leibu

stund eina Gubmundar;

vells kvab vitran f'ulla

verk dåsamlig merkja

hrund at heilagr andi

hans embættis gætti.

8. Sib kom heim, så er

heiba,

hrings, laut at dpglingi,

vorbr, meb vizku dyrbum,

virkr til læstrar kirkju.

en pegar eflir svinnu

almildr lesa vildi,

upp laukz hurb fyr hirbi

heilags doms meb soma.

9. Vinr réb pratt at pjona

pybr Måriu lyba,

hét å himna gætis

hringbjobr frama mobur;

virkr nam dått at dyrka

drafnar runnr sem kunni

ells ok engla stilli

yfirdrotningu gotna.

6. Gjor5iz dått um dyr&ir dygoar-prests, pviat flestir elsku sviuiiir

auSlundar unnu GuSinundi; hvert dægr hittuz hopp, pau er sottu trega

lægi; hår hei8r gu5s laga rei5is skildiz meoal holda = Den dydspræsts

herlighed blev meget udbredt og omtalt, ti alle mænd, der forstod sig på
kærlighed, elskede Gudmund; enhver dag mærkedes (fandtes) held, som
vederfores sorgens undertrykker; præstens hoje hæder sås blandt men-

neskene.

1. Mildust eik orma ness så eina stund um messu eld, hvar st65 af

stefja leiou Gu5mundar; vells hrund kva5 fulla vitran merkja dåsamlig

verk, at heilagr andi gætti hans embættis = En meget from kvinde så

en gang under messen, at der stod ild ud af Gudmunds mund; hun
sagde, at denne fuldkomne vision betegnede herlige gærninger, at den

hellig ånd beskyttede hans virksomhed.

8. Virkr vor5r hrings, så er laut at hei5a dpglingi me5 vizku dyroum.

kom si8 heim til læstrar kirkju, en pegar almildr eflir svinuu vildi lesa,

laukz hurb upp fyr hirbi heilags doms me8 soma = Den omhyggelige

mand, som tilbad gud med visdommens herlige ævner, kom sent hjem til

den lukkede kirke, men da visdommens fromme styrker vilde læse (messe),

åbnede doren sig for helligdommens bevogter med hæder.

9. Py5r vinr ly5a ré5 at pjona Måriu pratt; hringbjoQr hét å frama

m65ur himna gætis; virkr drafnar ells runnr nam at dyrka dått, sem
kunni, yfirdrotningu gotna ok engla stilli = Mændenes blide ven dyrkede
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10. Æroiz ofnis jarSar

Unnr, hétu \pk runnar

vist å drotning dysta

dalregns himins |Degna;

friS nam mildings m65ir

menja Gefn i svefni

synaz, mundar, måna,

Mist geymandi tvista.

11. Seg jpu at vatn |?at er

vigSi

vinr minn, kva5 fru svinnust,

stokkvi, ræsis, rekkar,

roouls, duks å Bil sjuka;

så kann bazt yfir brunnum

Baldr lofspngum halda,

bols segir buolungs éla

blib mær, funa vibis.

12. Braut hvarf at syn sætu

sæt mær himingætis;

Hlin nam guovefs greina

grein stålviSum hreina;

ly5r brå vatni vi5is

viofrægs å man sioan,

heil varo bruor af båli,

båls styranda, talar.

13. Mein hlaut Kålfr af kauni,

kverkr |prutnuou, serkjar

nibr, 1)6 at reyndi. Rindar

rann alls ekki Sanni;

idelig Maria; han påkaldte himmelvogterens udmærkede moder; den
kærlige mand dyrkede, så godt han forstod, menneskenes overdronning

tilligemed englenes konge.

10. Ofnis ,jai5ar Unnr ærdiz: runnar dalregns hétu bå vis! a dysla

drotning himins begna; fri5 m65ir måna mildings nam synaz menja Gefn

i svefni, geymandi tvista mundar Mist = En kvinde blev afsindig; man
påkaldte da tilvisse englenes dyreste dronning; månens konges herlige

moder viste sig for kvinden i sovne, hun som beskyttede (tog sig af) den
bedrøvede kvinde.

11. Seg bu, kvao svinnust fru roouls ræsis, at vatn bat, er vinr minn
vigoi, stokkvi rekkar å sjuka duks Bil; så Baldr viois funa kann bazt halda

lofsongum yfir brunnum, segir bli5 mær éla bels buolungs = Sig, sagde

solkongens kloge frue. at det vand, som min ven har viet, skal man stænke

på den syge kvinde; den mand forstår bedst at holde lovsange over bronde,

siger himmelkongens blide mø.

12. Sæt mær himingætis hvarf braut sætu at syn; guSvefs Hlin nam
greina stålviSum hreina grein; ly5r brå sioan vatni vi&frægs viois båls

styranda å man; bru5r var5 heil af talar båli = Himmelvogterens søde mø
forsvandt fra kvindens ojne; hun fortalte mændene klart, hvad der var
hændet; man stænkede siden vand, viet af den berdmte mand, på kvinden;

hun kom sig af den svare vanvids sygdom-
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prestr gaf hjørva hristi

heilagt vatn, en skatnar

litu eldboba Åta

albéttan jiar stéttar.

14. M65 fekk hreytir hri&ar

hjgrteins i bråsteinum.

Ofeigur hlaut augum
undrlaust i stab blunda

;

varo af handlaug hirbis

hreins dyrligra greina

hlåtrar hellis Gauta

heil bruna rgf deilis.

15. Raun lå sart å sveini,

svall bukr, limu alla,

kor vann, krepti storum

kvyl, boBvar Ty folvan
;

f^ar fekk siban sykkvir

sundeims af Gubmundar

hreina bjortum bæniun

bot armæbu ljotrar.

16. Furs, gekk flagb at

Snorra,

for drengr å hæl storum.

sotti mprn af mæt ti

mest valklifa lesti:

hét å Gubmund gætir

glabr ilegu nabra,

jpeim barg garpi geymir

greibvirkr hyfubkirkju.

13. Kålfr hlaut mein af kauni; kverkr priitnuSu; alls ekki rann ni&r

Rindar serkjar Sanni, bo at reyndi; prestr gaf hjorva brist] heilagt vatn,

en skatnar litu par Ata stéttar eldbooa albéttan = Kalv fik mén af en

svulst; hans svælg hovnede op; han fik intet ned, uagtet han prøvede

det; præsten (G) gav ham viet vand, og mændene så ham dér fuldt

helbredet.

14. Hjorteins hrioar hreytir fekk m65 i bråsteinum; Ofeigur hlaut

blunda augum undrlaust i sta5; bruna rof deilis hellis Gauta hlåtrar var5

heil af handlaug hreins hirSis dyrligra greina = En mand fik ondt i ojnene ;

Ofeig måtte stadig blunde (blinke) med ojnene, hvad der ikke var under-

ligt; mandens ojne blev raske ved den rene præsts håndtvætsvand.

15. Raun lå sart å sveini, biikr svall; kvol krepti storum alla limu;

kor vann boovar Ty folvan; par fekk sioan sokkvir sundeims hreina hot

ljotrar armæou af hjort um bænum Guomundar = En sygdom betyngede en

mand svarligen; hans krop svulmede op; pinen krummede i hoj grad
alle hans lemmer; sygdommen gjorde ham bleg ; der fik han siden ren

bod på den stygge sygdom ved Gudmunds lyse bonner.

16. Flag5 gekk at Snorra, drengr for storum å hæl: moru sotti mest

af mætti valklifa furs lesti; gætir ilegu na5ra hét glaftr å Gu5mund; peim

garpi barg greiovirkr geymir hofuokirkju = En trold angreb Snorre; han

måtte vige i hoj grad; troldkvinden forfulgte manden med stor kraft;
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17. Fot klo jarbar Ata

ells Gubmundar ^ella;

|)6ttu jDeygi réttir

]?rir fingr å Bil kingu;

hreinn nam hart at spynna

hofs i kreptan lofa,

en hgnd å Vår vindu

varb heil, fribar deilir.

18. Snjoll varb ferb å fjalli,

fleinjpings, meb Kolbeini,

tjald slo vorbr sem vildi

vins hirbi-Bil sinni;

ein sat ægis måna
eik, en sveit nam leika,

braut hvarf elds frå ytum

Ata lands, meb gråti.

19 Angrs var Kolbeinn

klungri

kvibandi mjpk siban,

Otrs er eik var brautu

ung naubgjalda. JDrunginn;

frons bab fyrba sina

farar rækjandi sækja

prest pann, er lyb leysti,

linns, allmørgu sinni.

20. Veit ek at geir^ings

Gautar

Gubmund i stab fundu,

kvåbu Kolbein nieibar

kjalduks vera sjukan;

„heill berr stefja stillir

stribr utlimu friba".

han påkaldte glad Gudmund, den hurtigvirkende vogter af hovedkirken

(bispen) frelste den mand.

17. Ata jarbar ells j^ella klo fol Guomundar; |>rir fingr ))61tu l>eygi

réttir å kingu Bil; hreinn fribar deilir nam at spynna hofs hart i kreptan

lofa, en hond var5 heil å vindu Var = En kvinde kløde Gudmunds fod;

tre fingre var ikke lige på hende; fredens rene giver stemmede da så til

pas kraftig med sin fod mod den krumme hånd, og hånden på kvinden

helbrededes.

18. Snjoll ferb varo å fjalli ine5 Kolbeini; voror fleinpings slo sinni

vins hirbi-Bil tjald sem vildi; ægis måna eik sat ein meo gråti en sveit

nam leika; hvarf braut frå Ata lands elds ytum = En modig skare var

med Kolbein på fjældet; manden slog et telt op til sin kone, som han
(hun) vilde det; hun sad der alene og græd, medens mændene leged

;

hun forsvandt bort fra mændene-

19. Kolbeinn var siban mjok kvibandi brunginn angrs klungri, er ung
eik Otrs naubgjalda var brautu; linns frons rækjandi bab fyrba sina farar,

sækja bann prest, er leysti lyb allmorgu sinni = Kolbein var siden meget

angstfuld, pint af sorgens torn, da den unge kvinde var forsvunden ; han
bad sine mænd at rejse for at hænte den præst, som så ofte frelste folk.

20. Ek veit, at geirpiugs Gautar fundu Gubmund i stab; kjalduks
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brått segir bolva léttir

bjartr, „en nau5 i hjarta".

21. Kænn nam Kolbein finna

kafs ryrandi fy ri s,

,,bittu", kvao ViSris veitir

vins, „fyr beoju minni";

hét å sikling sætan

seimlundr roftulgrnndar;

aptr kom bnior til beibis

blåleit ok dau5 hneitis.

22. Enn nam Q&ru sinni

allhryggr å prest kalla

hjaldrs at hjålpa skyldi

blunnr valbrautar Gunni;

hår gaf himna styrir

Hlin albætta Vinu

fyr Guomundar greindar

grænleiks fribar-bænir.

'23. Songs. nam hreytir

hringa

hugdyggr stofu byggja.

klerkr var einn til orku

ormbekks, meS gram

pekkum

:

komu årar aumir

inn benstara minnis,

par er Gubmimdur greindi

go5 verk, primu sterkrar.

mei5ar kvåQu Kolbein vera sjiikan ; „stri&r stefja stillir berr heill dtlitnu

f'ri5a en nau5 i bjarta", segir bjartr bolva léttir brått = Jeg véd, at mænd-
ene straks fandt Gudmund; de sagde, at Kolbein var syg; „den strid-

bare digter bærer sine smukke lemmer raske, men han er syg i hjærtet",

sagde straks sygdommens lyse helbreder.

21. Kænn ryrandi kafs fyris nam finna Kolbein; „bittu fyr beoju

minni", kva5 veitir Vi5ris vins; seimlundr hét å sætan sikling rooulgrundar;

aptr kom brii5r til hneitis bei5is blåleit ok dauo =. Den kloge mand kom
til Kolbein; „bed for min hustru"', sagde skjalden; han (G.) påkaldte

himlens søde konge; kvinden kom tilbage til manden sort og død.

22. Enn ooru sinni nam hjaldrs hlunnr kalla allhryggr å prest, at

skyldi hjålpa valbrautar Gunni; hår himna styrir gaf Hlin Vinu grænleiks

albætta fyr greindar fri5ar-bænir Gu8mundar = Atter for anden gang
påkaldte manden meget bedrøvet præstens hjælp, at han skulde frelse

kvinden; himlens hoje styrer gjorde hende helt rask formedelst Gudmunds
kloge fredsbonner.

23. Hugdyggr hreytir ormbekks-hringa nam byggja slofu; klerkr einn

var til orku meo pekkum songs gram; aumir årar sterkrar primu benstara

minnis kému inn, par er GuSmundur greindi g65 verk = Den brave mand
bode i en stue; en klerk var hos den afholdte præst til hans tjæneste .

fattige mænd kom ind der, hvor Gudmund udførte gode gærninger.
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24. " Bå5u byskup meibar

byrhrafns i gubs riafrii

heibs ok hilmis mobur
himins olmusu fimrar;

spurbi grepp så er gjorbi

globeims at fésjobum,

ei var aubs å mygi

uggr, Krists limu hugga.

26. „Okkr skal eigi pykkja

ofgobr, himins, frobum,

præll kvab pengils, bolli,

pybr, gubs vera lybum,

pvi gjgf, sem helzt hæfir,

hlyrns, greibum vit, fyris

meibr hygg at pvi mobu
mætr, heimstpbu gæti."

25. Njorbr kvab eptir orbit

itr leygs vera peygi,

„eybiz silfr i sjobum",

svanbings at penningum.

„nema skål su, er hirb hælir,

hvit, at ei sé litil,

prr ok ybr nam herra

ættstorr gefa Porir."

27. Ker lét handa hyrjar

hlynr snarpliga varpat,

„skipt nu skoldungr leiptrar

skål", kvab eybir tåla;

svell brast, siklingr olli

sib vandr, i prjii handar,

års pvi, at allir våru

olstafns blutir jafnir.

24. Byrhrafns meibar båbu byskup i nafni gubs ok fimrar mobur
hilmis heibs himins olmusu; så er gjorbi hugga Krists limu — ei var uggr

å aubs mygi — spurbi grepp globeims at fésjobum = Mændene bad bispen

om almisse i guds og den klare himmels konges flinke moders navn; han
som trøstede Kristi lemmer — nogen angst var der ikke hos den gavmilde

mand — spurgte manden om pengeforrådet-

Ib. Itr svanbings leygs Njorbr kvab peygi vera orbit eptir at penn-

ingum — ,,eyoiz silfr i sjobum, — nema su hvit skål, er hiro hælir at ei sé

litil, ok orr, ættstorr herra Porir nam gefa ybr" = Den udmærkede mand
sagde, at der ikke var noget tilbage af penge — „sølvet i pungene

slipper op — , undtagen den hvide skål, som hirden roser for dens storrelses

skyld og som den gavmilde, ætstore Tore gav eder".

26. „Okkr skal eigi pykkja bolli vera ofgobr frobum gubs lybum",

kvab pybr præll himins pengils; pvi greibum vit gjof, sem helzt hæfir gæti

hlyrns heimstobu; hygg at pvi, mætr meibr mobu fyris" = „Vi skal ikke

finde den kop for god (som gave) til guds kyndige folk, sagde himmel-

kongens blide tjæner; lad os derfor give den gave, som mest passer for

himlens vogter; tænk på det, udmærkede mand."

27. Handa hyrjar hlynr lét snarpliga varpat ker; „skipt nu skål,

leiptrar skjoldungr", kvab tåla eybir; handar svell brast i prju; sibvandr
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28. Foru Fundins hyrjar

flaums jaakkandi aumir

Gautar vænum veiti

vins åstgjafir sinar;

gorst mun hlyrna hæstra

hildings vita mildi,

g65r hvat guSs til nå5a

Gu5mundr hefir st.undat.

29. Ljos var hrings i husum
Horn meo sinum bornum,

strio lå JDorns å Jpyftri

\)q\\, hungruSum ollum.

ketil ré& fus at flytja

fåri hreld at eldi,

troils, af torn" fulian.

tundr lag5i Sif undir.

30. Glpdduz job, en ei5u

æ var jpjostr i brjosti,

svpng til f65rs ok fanga

fus, er rauk i husum;

hét meo gildum gråti,

GuSmundr at \på skundi

luigga, hyrjar doggvar

Hlin, veslinga sina.

31. Sæll kom synda fellir

såttargjarn til barna;

ketil vann hplda heitan

års siklingr olli bvi, at allir lilutir olstafns våru jafnir = Manden kastede

kraftig karret (til gulvet); „del nu skålen, lynets konge", sagde svig-øderen;

sølvskålen brast i 3 stykker; den for troen omhyggelige årings-fyrste

skyldtes det, at alle karrets dele var lige store.

28. Aumir Fundins hyrjar flaums Gautar foru, bakkandi vænum vins

veiti åstgjafir sinar; mildi hildings hæstra hlyrna mim vita gorst, hvat g65r

Gu&mundr hefir stundat til nåoa guos = De fattige mænd drog bort og

takkede vinens udmærkede uddeler hans kærlighedsgaver ; himlens milde

konge vil bedst vide, hvad den gode Gudmund har gjort for at opnå guds

bevågenhed.

29. Ljos hrings Horn var i husum me5 bornum sinum ollum hungr-

udum; strid lå å by5ri borns boll; ketil ré5 tus at ilytja fåri hreld fulian

af torfi at eldi ; „trolls" Sif lagoi tundr undir = En lys kvinde bode

på en gård med sine bom, alle hungrige: den blide kvinde var nedtrykt

af kummer; hun satte, nedslået af sin ulykke, gærne en kedel fyldt med torv

over ilden; hun lagde tønder derunder.

30. Svong joo, fiis til f63rs ok fanga, glodduz, er rauk i husum, en æ
var bjostr i brjosti ei5u; doggvar hyrjar Hlin hét meo gildum gråti, at

Guomundr skundi bå hugga veslinga sina = De sultne bom, der længtes

efter mad og føde, glædede sig, da det røg i gården, men stadig var der

sorg i moderens bryst; hun bad med megen gråd, at Gudmund måtte

skynde sig med at trøste hendes stakler.

31. Såttargjarn sæll synda fellir kom til barna; hyrr styrir holda
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hyrr blessaSan styrir;

en Jpegar fljo5 at fæ5u

for leitanda heitri,

slåtr fanz ærit ytum,

alt torf var \)å horfit.

32. Verk tok j65 sem orka.

osmått var JDat, måtti,

sorg, i sjonar bergi,

svall 651iga mobur,

en af angri stinnu

ut sprakk å kinn JDrutit,

Hørn sat beint yfir barn i

baugs gråtandi, auga.

33. Veit ek at vaf5i kluti

valtuns rooul bruna

læsti ok Lofn i kistu

linns vandliga sinni;

gulls Dam å GuSmund kalla

grund mjukliga stundar

heldr, at hann hjålpa skyldi

hress aumingja Jpessum.

34. Brått nam barns at

vitja

brik foldsila rikis,

pis leit ennis solir

eik hrafnskygnar leika;

hægs, var horfit auga,

Hristar éls, or kistu

braut, en bl65 i kluti

biSendr litu si5an.

vann blessaQan heitan ketil; en begår flj65 for leitanda at heitri fæou, fanz

ytum ærit slåtr, alt torf var på horfit = Den fredelskende salige synds-

bryder kom til hornene; mændenes glade styrer velsignede den kogende

kedel, og da kvinden ledte efter den kogte føde, fandt man kød i rigelig

mængde; alt torv var da forsvundet.

32. J65 tok verk i sjonar bergi sem orka måtti ; bat var osmått

;

sorg svall moSur 651iga, en auga sprakk priitit ut å kinn af stinnu angri

;

baugs Horn sat gråtandi beint yfir barni = Et barn fik så store smærter i

ojet. som der kunde tænkes; de var ikke ringe; moderen sorgede svarlig

derover, men det ophovnede oje faldt tul på kinden på grund af den stærke

sniærte; kvinden sad grædende over sit barn.

33. Ek veit, at valtuns linns Lofn vafoi bruna ro&ul kluti ok hesti

vandliga i kistu sinni; gulls grund nam kalla å Guomund heldr stundar

mjukliga, at hann skyldi hress hjålpa pessum aumingja = Jeg ved, at

kvinden viklede en klud om ojet og lukkede det omhyggelig i sin kiste

;

hun påkaldte Gudmund med stor ydmyghed, at han skulde rask hjælpe

denne stakkel.

34. Brik foldsila rikis nam brått at vitja barns; pis eik leit ennis

sélir leika hrafnskygnar; auga var horfit braut or kistu, en bioeudr hægs

Hristar éls litu si5an blod i kluti = Kvinden kom snart tilbage til barnet;
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35. Rokk for dros at drekka,

drakk hon eigi hreint

nakkvat,

gengu borna f'ungru

bung strib i buk siban,

skar meo firna fåri

fårgjarn uin kvib såran

hvalr gullrendrar grundar

grund fagrvita mundar.

36. Snot lå bessi brutin

brota mædd, en bat Gotnar

fox beit sggou saxa,

sex misser i, vissu;

bpll nam sveigs at svella,

svelt burfti hon belti,

linnr hjo sjukan svanna,

svanninn åtta spanna.

37. Lybr vann byskup blioan

blibr kallaban siban

sætu bols til bota,

bot fengu beir skjota;

prestr lét i munn mætri

mætr beinavatn gætis

lindi grafbvengs grundar

grandlauss fira andar.

38. Skreib or hreindu hibi

hibs biflykkja si5an

hann ok elda unnar

Unnar braut af munni,

hun så da dets ojne spille så skarpe som en ravns; ojet var forsvundet

fra kisten, og man så siden (kun) blod i kluden.

35. R(?kk dros for at drekka; hun drakk nakkvat eigi hreint; bung

striQ gengu siQan i blik borna Pungru; fårgjarn hvalr grundar skar me5
firna fåri um såran kvi5 grund gullrendrar mundar fagrvita = En rask

kvinde begav sig hen for at drikke; hun drak noget urent; tung smærte
opstod siden i hendes krop; en ondskabsfuld orm skar med overvældende

smærter hendes smærtefulde mave indvendig.

36. Pessi brutin snot lå brota mædd sex misseri, en saxa Gotnar

sog&u bat vissu bert fox; sveigs boll nam at svella svanninn ålta spanna:

hun burfti svelt belti; linnr hjo sjiikan svanna = Denne ophovnede kvinde

lå, mødig af svulst, i sex halvår, men mændene sagde med vished, at det

var klart svig (?); hun, kvinden, svulmede op til 8 spand; hun behøvede

et forlænget bælte; ormen huggede den syge kvinde.

37. RliQr lyor vann si5an kallaoau blidan byskup sætu til bols bota;

beir fengu skjota bot; mætr prestr lét i munn mætri lindi grafpvengs

grundar beinavatn grandlauss gætis fira andar = Ve blide mænd påkaldte

siden den blide biskop til helsebod for kvinden; de fik en hurtig helbredelse;

en udmærket præst kom i den gode kvindes mund det vand, hvori benene

af den skyldfri bevogter af menneskenes sjæle lå.

38. Hios biflykkja skreib sioan or hreindu hibi ok hann braut af
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seib litu drengir dauban,

dau5 var sorg ok naubir,

hriss, kendi dygb, drosar,

dros Gubmundar ljosa.

39. Strengs, leit, ålnar, angå.

angrfirb, hnefa langan

gid, pann er fæddi foldar

fold å sinu holdi;

dyrb skulu himna hirbis

hirbendr framast virba,

vibum somir pat seima,

seims i ollum heimi.

40. Barn rak ut fra yti

unnstobs i haf moba;

vatr nam Gubmund gætir

Gjallar eims at kalla;

fann, på er gid réb unnir

annars dags at kanna,

sveit a isi uti

job lifligast mobur.

2. Et hrynhent digt om Gudmund Arason.

1. Frétt hefir old, at sæk ir sotti

sottalauss at vilja drottins

klerkavalds ok itrar orku

erkibyskup harbla merkan;

Gubmund fra ek at rægbi

reyndar,

reyndiz pat meb flærb ok

leyndum,

munni unnar elda Unnar; drengir litu hriss seio dauSan; dau5 var sorg

drosar ok nau5ir; dros kendi ljosa dygft Guomundar = Ormen krøb siden

ud af det rensede hi (maven) og ud af kvindens mund; mændene så den
døde orm; død var også kvindens sorg og nød; hun kendte (lærte at

kende) Gudmunds lusende dyd.

39. Qld leit hnefa-langan foldar angå, bann er angrfiro ålnar strengs

fold fæddi å holdi sinu; hir5endr seims i ollum heimi skulu vir5a framast

dyr8 himna hir5is; fat somir seima vioum = Man så en orm, så lang

som en næve, den som den helbredede kvinde havde født ved sit legeme

;

menneskene i hele verden skal først og fremmest hædre himmelvogterens

herlighed; det sommer sig for dem.

40. Mooa rak barn ut i haf fra unnsto5s yti; vatr Gjallar eims gætir

nam at kalla Gudmund; sveit fann joo moour lifligast uti å isi, |>;i er old

ré5 annars dags at kanna unnir = Elven førte et barn ud i havet fra

manden; den våde mand påkaldte da Gudmund; man fandt moderens

barn spillevende ude på isflagen, da man den følgende dag undersøgte

havet.

2, 1. Man har hørt, at klærkemagtens besidder, uden bekymring og

med herlig kraft, søgte ifølge herrens vilje den meget mærkelige erkebiskop;
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reitin bjob vio seggja sætti;

sætt ur5u mål fyr5a gætis.

2. Bioja frå ek um elda eyoi

eyjar-bands at sinum vanda

greioi vells at flytja MBum
fri5s t*orlåki helgar tiSir;

„eigi skal, kvao meina mygir,

mygir tåla oløg drygja,

si5u styrkir sjå mo5u merkir

markar grands, å våru landi".

3. Klerka sendir meibir mundar

mundar grjots vi5 hlyn til

fundar,

vita skyldi beir atfero Eldis

elda vess å Porlåksmessu

;

gengu aptr ok sogou, at syngi

spng agælan bauga s^ngvir

olhun helgum stjornu stillis

stilliliga meo tre nid ok snilli.

4. .,Get ek at sva, kvao meioir

mæta.

mætr ætli bat vigslu gætir.

at 3?orlåki fåi sem fullast

fulla dy ro i ti&uin skyrSa;

uudrumz ei, bott ljost å landi

lands-ngfoingjum fremri standi

mitru runnr vio sæmd ok sanni

sanni pryddr. er oss gefz

bannig."

5. GuSmund spurbi hringa

hirSir,

hiro gleojandi Fåfnis beojum:

jeg har hørt, at stridbare mænd i virkeligheden bagvaskede Gudmund hos

mændenes forliger; det viste sig at være falskhed og bagvaskelse; der

kom forlig istand i mændenes bevogters sag.

2. Jeg har hørt, at manden bad erkebispen (grei5i fri&s vells) om
lov til ifølge sin sædvane at holde gudstjæneste for den herlige Torlak ,

„ikke skal svigens undertrykker her i vort land goré~i noget [lovstridigt

;

sagde syndens undertrykker (Tore)"; denne mand styrker sæderne.

3. Manden (Tore) sendte klerke til manden (Gudmund); de skulde

iagttage hans fremgangsmåde på Torlaks messedag; de kom igen og sagde,

at manden sang en udmærket messe for stjærnekongens alle helgene, som
det passede med kraft og snille.

4 „Jeg mener, sagde manden (Tore), at det er den udmærkede
vielses-udførers (Gudmunds) hensigt, at kunne fuldtud forklare Torlaks

hele herlighed i sin messe; det undrer mig ikke. at bispen tydelig i sit

land står over (kan få bugt med) landets hoodinger med hæder og billig-

hed, prydet med retfærd, siden han viser sig således her hos os"

5. Manden (Tore), der glædede hirden med guld, spurgte Gudmund:
„hvorfor foretager du, vielsens nyder, vielser af mænd imod loven?":
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„hvi æxlar pu vir&a vigslur

vigslu njotur løgum i moti?";

græcMr svara5i pegna pySum
py5r byskupi rétt af prySi

:

„hætti ek gøro å drottins

dyr&ir

dyrbar-snjalls of breytni alla.

6. Prestar veita mér å moti

motigang ok prætur strangar,

syngur enn meS byskups banni

bannsett fer5 i Jesu ranni.

pj65in vig5 er lpmd af lyoum,

lybrinn veit at mørg eru heitin,

flyti ek pvi, kva5 sættir sveita

sveitum pekkr, at vigslum

rekka.

7. Gjprbi alt me5 einu or5i,

or& skyra svå/drottinn foroum,

greindi si5an allvaldr anda

andar-gipta smioi vandat;

treysti ek rétt af magni mestu,

mest styrkir pat vella lesti,

himintungla er siklings somi

sæmiligr, å pessi dæmi."

8. forir frétti af stilling styri

styrilåtan hafnar fyris:

„hvårt vigir pu bekki bauga

baugs leitondum marga veitir?";

rnætr svarabi auoar ytir

yta sætti harola nytum:

„eigi er greitt, kvao lyta lægir,

lægir vins, um søngva mina.

9. Engi fær meb sinum songum

søng lieyrandi jarSar dreyra

helgat betr, en solar sætra

sætr stjornari, hringa gætir;

menneskenes milde helbreder svarede den milde biskop modigt : „jeg over-

lader hele min handlemåde til den i sin førlighed snilde guds herlighed

(herlige afgorelse, dom).

6. Præsterne yder mig modstand og ypper svar strid med mig ; han-

satte mænd synger endnu under bispens ban i Jesu hus; de viede mænd
(mine klerke) skamslås af folk; folk ved, at mange er truslerne mod mig;

derfor fremskynder jeg mændenes vielser, sagde den af mændene elskede

fredsstifter blandt mænd.

7. Gud gjorde alt fordums med ét ord; således forklarer ordene

(skriften) det; åndernes (englenes) konge adskilte siden det med åndelige

egenskaber omhyggelig udført arbejde (skabte de enkelte ting) ; jeg sætter

min lid rigtig med den storste kraft til disse forbilleder ; det giver mand-
en (mig) storst styrke; himmellegemernes konges hæder er stor."

8. Tore spurgte nu rolig den fojelige mand videre: „vier du mange
bække for folk, ringgiver?" ; den herlige mand (Gudmund) svarede den

meget nyttige mænds forliger : „ikke er det så lige til, sagde syndernes

undertrykker, om mine sange, vin uddeler!
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for&um veitti drottin n dyr&ir

dyrbar-hress å skepnu pessi,

llotnum gjprSi vin or vatni,

vatn blessaoi græoir skatna.

10. Jordan var5, på er skjold-

ung skiroi

skiran Jon, er hjålpar ljonum,

blessub endr ok, geisla grundar,

grandalaus af helgum anda;

pessi dyr5 hefir vøtn at visu

visa drottins gorvøll prisat,

finnaz pau, me5 sigri sonnum.

sonnust or5. til liknar mønnum.

11. Jafnan veit ek, en sjor nam
sæta

sætum tir, er gu5 lét skiraz,

milli siftan enda allra

allheilaga Jordan falla,

trui ek enn at vøtnin vinni

vinds raSanda morgu låoi

øllu hjalp, en eigi spilli

auos tinpndum søngvar minir.

12. Sag5ar hefig, kvao bolva

brigSir

brigSlunduoum erki-Pundi,

beini lå5s sem vildar-vinnu

vins kastala ibnir minar;

veitiS mér af skyrleik skjotum

skjota dyg5. ef finniS ljotar

vårar g<?r5ir, frelsir fyroa

fyroum pyor. en ek skal

hly5a."

9. Ingen mand kan med sine sange hellige vandet, hørende sangen,

bedre end himlens søde styrer; fordums viste herren, rask i sin herlighed,

sin herlige kraft med hensyn til dette element; han gjorde for folk vin af
vand; menneskenes læge velsignede vandet.

10. Da Jon døbte himlens (geisla gr.) rene konge, som frelser menne-

skene, blev Jordan fordum velsignet og hellig (egl. uden skade, fejl) for-

medelst den hellig ånd; denne kongernes konges herlighed har tilvisse

helliget alle vande med sand sejr til bedste for menneskene; sande ord

findes derom.

11. Jeg ved, at stadig siden er Jordan strammet fra den ene ende til

den anden som meget hellig, siden gud lod sig døbe deri, og søen kom (der-

ved) i besiddelse af sød berømmelse (berømmelig egenskab); jeg tror, at

vandene endnu i mangt et land yder alle vindens styrers hjælp, og at

ikke mine sange fordærver (er til ulykke for) folk.

12. Nu har jeg, sagde menenes tilintetgorer til den vægelsindede

ærkebiskop, fortalt vinbægerets giver (Tore) om min virksomheds og ynd-

lingsid; vis mig med hurtig klogskab hurtig retfærdighed, dersom I finder

vore handlinger syndige, men jeg skal adlyde, menneskenes helbreder, af-

holdt af folk".
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13. Byskup svaraoi runni

rpskum

roskr bli51iga hyrjar viois;

„dugnao hljota grafpvengs

Gautar

Gautalands af y5r i prautum;

jaroar trui ek at visir virSi,

virSum kunnr, ok lei&ar sunnu

pina åst meb bjørtum bænum,

bæn vinnandi miskunn sinni.

15. „Vårir menn hafa særz at

sonnu,

sonn veittuz ok lifspell mgnnum,
bprouz peir fyr himna hirSis,

hirS léttanda, sonnum rétti;

ly5a spyttu benjar blobi,

bloo synja&i andar pjooum,

seggja fl65i af horbum hpggum
hpggvin fer5 i såra doggu.

14. Hversu måttu, kvao lasta

léttir

léttr, skyrliga undan styra,

vigslu njotr, på er sæfa sveitir

sveit pinandi virSar pinir?;

engi tekr ok slétt yfir slpngvir

slungins gulls i tjprn at fullu,

reikna pat svå, at vist ei vokni,

vpku réttliga, tåla slokkvir."

16. Treysti ek upp å himna

hæstra

hæstråbanda krapt ok nå5ir,

verSi oss ok pollum pessum

pessi lang at hreinsan bauga;

allir hafa meb fræg&um fullum

fulldrengiliga minir gengit

mei5ar, opt po at fyrSar ilyoi,

flæoar båls at leiki ståla."

13. Den raske biskop svarede den raske mand venligt: „hjælp får

mændene af eder i deres nød; jeg vil tro, at jordens og himlens konge,

kendt af menneskeheden, hædrer din kærlighed tilligemed dine lyse bonner,

opfyldende din bon af sin nåde.

14. Hvorledes kan du, sagde syndernes blide udrydder, klarlig undgå
medskyld, vielses-nyder, når dine mænd, pinende folk, slår mennesker

ihjæl?; ingen mand (slyngvir si. g.) tager heller med sin hånd tilfulde i

søen, så at vandet flyder over den, uden at den bliver våd; opfat dette,

svig-fordærver, som en rigtig advarsel.""

15. ,.Vore mænd har tilvisse fåt sår, også andre mænd har i virke-

ligheden fundet døden; men de kæmpede for himlenes hyrdes sande ret,

han som helbreder sin hird; mændenes sår tidgod blod; blodtabet be-

røvede dem livet; mændenes sårede skare var blodbestænkt på grund af

de svære hug.

16. Jeg sætter min lid til den hojeste himmels hojeste styrers kraft

og nåde, at dette bad bliver os og disse mænd til renselse; alle mine

28
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17. Drottir vissu, at si5an såttir dynda mær& gat hJQrva hiroir,

sått nåftandi skilduz båoir, herra minn, at forspgn pinni

viba båru pj65ir peira, brggnum int, en tyrbar fregni

peir byskupar, sæmd at meiri; frægb Guomundar soma nægba.

3. Selkollu-visur.

1. Askr for éls ok Rpskva

osvinn dalar tvinna,

grands var gaurr af stundu

gjarn, me5 heionu barni;

lggou joo, en ugou

Qngva grein, hjå steini,

beint meoan bgr5uz punti,

baugrein ok Tyr fleina.

2. Hugbuz barn, å&r bæg5i

brynjumeib, ok rei5a,

girndar ohreinn andi

undrgjarn. taka mundu;

syndiz fljoo, en fundu

flåræoin pau bæ5i,

illiligt me5 pllu,

ofgrand af tål fjanda.

3. Gengu par fra pinga,

pjoo frétti slikt, j65i

Baldr ok Bplverks koldu

bauga rein und steini;

mænd er gåt med fuld berommelse og fuldt mandigt ud i kampen, uagtet

de ofte har flygtet".

17. Man ved, at hægge de biskopper skiltes siden forligte, omfattende

freden; man har vidt og bredt udspredt deres så meget storre hæder;
manden (jeg) har fortalt folk efter din opfordring, min herre, din lov i

dunhent versemål, men folk erfare (ved digtet) Gudmunds berommelse,

rig på hæder.

3, 1. Dalar éls askr ok osvinn tvinna Roskva for me5 heiSnu barni

gaurr var af stundu grands gjarn; baugrein ok fleina Tyr logSu joQ hjå

steini, en ug5u ongva grein beint meQau borouz punti = En mand og en

uklog kvinde rejste med et udøbt barn; tølperen blev straks begærlig efter

at synde; manden og kvinden lagde barnet ved siden af en sten og ænsede

intet, medens de havde omgang med hinanden-

2 Hug5uz mundu taka barn ok reioa, å5r undrgjarn ohreinn girndar

andi bægoi brynju-mei5; flj65 syndiz illiligt meo ollu, en pau bæ5i flåræoin

fundu ofgrand af tål fjanda = De tænkte at ville tage barnet og bringe

det frem, for den underlystne urene vellystens ånd hindrede manden;
møbarnet viste sig i alle henseender grueligt af udseende, men de to, der

tog et så dårligt råd, fik stort mén ved djævlens svig.
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par gekk si5an, sokkva,

svprt Gneip, viSum bjortum

syndiz selr i enda,

sannfrétt er Jpat, annan.

4. Dålkr ré5 fyrri folki,

furSu ti5r å smi5ar,

ei var au5ar bægir

olmr, at Lægisholmi:

kemr i hus, en hamra

hlyns olli pat kynjum,

Gribr til girndar fæ&is

gjosor5 um dag Ijosan.

5. Lagoiz Laufa brigbir

ljo&a hvass meb skassi

bruns, léz beoju sina

broddspennir par kenna;

sotti si5an rétti

seims Gestilja heima

æst, svå at ytir misti

undfleins pegar greina.

6. Sat yfir sjukum veiti,

svall mo5r, daga alla,

Pundi porna, randa,

Porgisl, er fekk pislir;

sprungu å hreyti hringum

hyrflæoar peim bæoi

sjonarberg me5 sorgum,

Selkolla pvi olli.

3. B(?Iverks ^)inga Baldr ok bauga-rein gengu bar fra k<?ldu j65i und

steini; bj65 frétti slikt; bar gekk sioan svprt Gneip, syndiz bjyrtum sykkva

viSum selr i annan enda; sannfrétt er bat = Manden og kvinden forlod

der det kolde (døde) barn under stenen ; folk erfarede det; dér færdedes

siden en sort trold ; den viste sig for de lyse mænd som en sælhund i

den ene ende (o: med hensyn til hovedet); det har man rigtig erfaret.

4. Dålkr ré5 fyrri folki at Lægisholmi, furSu ti5r å smi&ar; ei var

au5ar bægir olmr; gjosor5 GriSr kemr um Ijosan dag i hus til girndar

fæftis, en bat olli kynjum hamra hlyns = Dalk styrede fordum folk på
Havneholm, han var meget flittig smed; manden var lidet stridbar; den

ordhvasse trold kom ved hbjlys dag i huset til ham, der nærede kødelig

lyst; men det forårsagede smeden en mærkelig sygdom.

5. Brigoir bruns Laufa, Ijooa hvass, lapdiz med skassi; broddspennir

léz bal* kenna beoju sina; siQan sotti æst Gestilja seims rétli heima, svå at

ytir undfleins misti bee ar greina = Manden, dygtig til digt (?) havde

legemlig omgang med trolden; han mente i hende at kende sin hustru;

siden hjemsøgte den rasende trold manden, således at han straks misted

forstanden.

6. Porgisl sat alla daga yfir sjukum veiti randa; svall mo&r borna

Pundi, er fekk pislir; bæoi sjonar-berg sprungu hringum å beim hyrflæ5ar

hreyti meo sorgum; Selkolia olli )p\i = Torgisl sad dag ud og dag ind

hos den syge mand; han, som fik pinsler, var hæftig oprørt i sindet;

28*
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7. Svå lét gygr fyr Gautum
grimm hanga-Tys rimmu
(fero var af hålu harSri

hremd) farvegu stenida,

vist at varia traystiz

væn droit slegin otta

riba réttar leibir

raunfast af Bil hrauna.

8. Bå5u byskup si5an

bålregns vioir gegnir

hjaldrs, at hann hjålpa skyldi

hugrakkr firum nakkvat;

for til Holms, er heyrbi

hprmung um lib punga

leika sjovar, sækir,

snjallr manndåoa allra.

9. Inn kom leygs, par er

lågu,

lægis vøror, meb horbum.

trautt munu, tålum settir,

tveir veslingar meiri

;

blindr var gæoir grandi

geirpings i piningu,

vinns en vitlauss annarr

valdr fjøldrifins skjaldar.

10. Vatr nara byskup breyta.

bålflæbar, skoklæbum,

bægge ojnene brast ganske og aldeles ud på den mand med smærte; Selkolla

var skyld i det.

7. Svå lét grimm gygr farvegu stemda fyr hanga-Tys rimmu Gaut-

um — ferS var hremd af harSri hålu — , at vist treystiz varia væn drott,

slegin raunfast otta af hrauna Bil, rioa réttar leidar = Således spærrede

den grumme gyge vejen for mændene — de blev standsede af den hårde

trold — , at tilvisse turde den dygtige skare, tilgavns forskrækket af trold-

kvinden, næppe ride den lige vej.

8. Si5an bå5u gegnir hjaldrs bålregns viSir byskup, at hann skyldi

hugrakkr hjålpa firum nakkvat; snjallr sækir allra manndåSa for til Holms,

er heyroi punga hormung leika um sjovar lio = Siden bad de brave mænd
biskoppen, at han, modig, skulde bringe mændene nogen hjælp; den kloge

røgter af alle gode handlinger begav sig til Holm. da han hørte, at en

tung plage hjemsøgte fiskerne (?).

9. Lægis leygs vprSr kom inn, par er lågu settir me5 horSum tålum

;

trautt munu tveir veslingar meiri; geirpings gæ5ir var grandi blindr i

piningu, en annar valdr fjoldrifins skjaldar vinns vitlauss = Manden (Gudoi.)

kom ind, hvor de lå syge af et hårdt hekseri; næppe vil der gives to

storre stakler; den ene var blind ved mén og pintes, den anden mand
var gal.

10. Vatr byskup nam breyta skoklæoum; ein bålflæoar Hrund dro

hardia lausa hosu af Gu5mundi ; på kom en auma amgeror inn vi5 såman
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hosu dro harbla lausa

Hrund ein af Gubmundi

;

på kom inn en auma
åmgerbr vib lit såman,

hugbiz Greip at gripa

ginljot um skjol fotar.

11. Vitr så Leirvor ljota

lands hofbingi standa,

qit, ok ei sér fjarri,

åbr gubligra rå5a,

en pollr af frægb fullri

fribr blessabi vibis

globa, glatt varb lybum,

greypt flagb i jor5 steyptiz.

12. far lå njol, så er nærbi,

njotr, allmarga brjota,

sægs, på er sjukir lågu,

sindrs, benloga vindar;

dagr kom, djpfla sigrir

dåbmildr ok på vildi

glabr yfir Gauta friba

goins skess hafa messu.

13. Ætla å Hamar, pviat,

humra
hyrbibendur fribir,

par stob, bings, et bliba

bænhus, meb sib vænan;

satt var at mpnnum mætti

meinvættr hjå bekk einum;

bægbi såra sigba

Selkolla mjpk pollum.

lit; ginljot Greip hug5iz at gripa um skjol fotar = Den våde bisp vilde

skifte fodbeklædniny ; en kvinde trak den meget løse strompe af Gud-

mund; da kom den elendige trold med den mørke lød ind; den mund-
stygge trold vilde til at gribe om strømpen.

11. Vitr lands-hpfSingi, åor prr gu51igra råoa, så Ijéta Leirvpr standa

ok ei fjarri sér, en fribr vi5is el65a pollr blessabi af fullri frægS; greypt

flag5 steyptiz i jpr5; ly5um var5 glatt = Den vise lands-hovding, tidligere

rask til gudelige råd, så den lede trold stå og ikke langt fra sig. men den

herlige mand udtalte velsignelsen med fuld berbmmelighed; den grumme
trold opslugtes da af jorden, men folk blev glade.

12. Njotr sægs sindrs, så er næroi allmarga benloga vindar brjota, bå

er lågu sjukir, lå par njol; dagr kom, ok på vildi dåbmildr gla&r djpfla

sigrir hafa messu yfir frioa Gauta Goins skess = Manden, der nærede

mange mænd. som lå syge, lå dér om natten; dagen kom og da vilde

djævlenes dådrige, glade overvinder synge messe for de udmærkede mænd.

13. Ætla å Hamar fri5ir humra biugs byrbiSendur me5 vænan si5,

bviat bar st65 et bliba bænhus; satt var, at meinvættr mætti mpnnum
hjå einum bekk; Sellkolla bægbi mjpk sara sigoa pollum =a De herlige

mænd med den gode tro agtede sig til Hamar, ti dér stod det blide bonne-
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14. Sæll nam spkkva trylli

spngs meistari strøngu

harbr meb helgum orbum

bellis grams vib niellu;

varb aldregi virbum,

vibfrægt er j^at, siban

mein at mornar sjonum,

mob létti svå bjobar.

15. Råb- søng messu meibum
mitru gramr at Hamri,

-viss, ok vigbi krossa

vel fimm, Kjalars rimmu;

settu solar drottins

seims verkendur merki

eitt, bar er åma knåtti

alklykk i jorb sokkva.

16. En fjora lét færa,

furbu jafn, til Hamar
skreytir holms, i heitum,

hyrfoss begår krossa;

Dålkr fekk. drottir klpkkvar,

dåblistanda. mistu,

skyn fyr blibar bænir

bols græbara, mæbi.

17. Foru frægir årar

fleinbeys å byrhreini;

sveit hafbi bar sota

hus; sandt var det, at uhyret mødte mændene hos en bæk; Selkolla

hindrede i hoj grad mændenes rejse.

14. Sæll songs meistari nam harBr sokkva trplli strongu meB helgum

orBum viB hellis grams mellu; aldregi siBan varB virBum mein at sjonum

mornar — bat er viBfrægt — ; svå létti m65 bjoBar = Sangetis salige

mester sænkede stræng den stærke trold med hellige ord til troldkvinden

;

aldrig siden fik folk mén ved synet af trolden — det er viden om beromt

— ; således stansedes folks sorg.

15. RåBviss mitru gramr song Kjalars rimmu meiBum messu at Hamri
ok vig&i vel fimm krossa; seims verkendur settu eitt merki solar drottins.

bar er alklokk åma knåtti sokkva i jorB = Den rådklogtige biskop sang

messe for mændene på Hamar og vide godt og vel fem (0: 6?) kors; man
rejste et af solkongens mærker (kors), hvor den helt overvundne trold sank

i jorden.

16. En skreytir hyrfoss, furBu jafn i heitum, lét begår færa fjora

krossa til Hafnarholms; Dålkr fekk skyn fyr hliBar bænir bols græ&ara

dåBlistanda; klpkkvar drottir mistu mæBi = Men manden, meget jævn

(sand) i sine løfter, lod straks fire kors bringe til Havneholm; Dalk fik

sin forstand igen ved den dådvisende mén-helbreders blide bonner; de

rørte mennesker blev deres angest kvit.

17. Frægir årar fleinbeys foru å byrhreini; sveit hafBi bar ekki

hlaBit svanbekks séta; obokkuB fleslum fromum hræseiBs meiBum, bat var
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svanbekks hlabit ekki;

kemr å hei5ar humra

hest 6]ookku5 flestum.

{Dat var hrossknuta heitin,

hræseios fromum meiSum.

18. Båtr seig, bor5 var litit,

brast sugr um li5 drjugan,

salt \)6 hufi héltum,

hrpnn fell i kné monnum,

å5r hreytendur hétu,

hum lå svalt i rumum,

at Gu5mundur grandi,

goins stéttar, beim létti.

19. Boro flutu, byrr kom
Njgr&um

bli5r skofnunga hriBar,

sjor lék stam ok styri,

stir5 inn at Mi5fir5i;

har lét kastat kniitu

kat fer5 å horn veroa;

hafa sonvi5ir séna

Selkollu ]3å Heljar.

20. Baros hefir aldri orbit

angr at hålu gangi

siSan Svplnis beftju

sart ey&ondum reySar;

svå nam hildings himna

hvatr hjonandi ljonum,

ly5r fekk miskunn mikla

margr, fagrliga bjarga.

heitin hrossknuta, kemr å humra hei5ar hest = Meget omtalte mænd rejste

på et skib; de havde slet ikke taget nogen ladning ombord; forhadt af
alle dygtige mænd — det sagdes at være en hestelægknokkel — kom hun
(den) op på skibet.

18. Båtr seig, bor5 var litit; siigr brast drjugan um li5; salt \po

héltum hufi; hronn fell i kné monnum , åor hreytendur goins stéttar hétu,

at Guomundur létti beim grandi, svalt hum lå i rumum = Båden sank,

bådkanten ragede lidet op (over havet); havet bruste stærkt omkring
mændene; den salte sø vaskede den isede bov; bølgen faldt i mændenes
skød, for de påkaldte Gudmund, at han skulde befri dem for ulykken;

den svale sø lå i rummene.

19. Stir5 bor5 flutu inn at Mi5fir5i; blior byrr kom skpfnunga hri5ar

NjorQum ; sjor lék stafn ok styri; bar lét kåt fer5 verSa kastat kniitu å hofn
;

Heljar sonviSir hafa bå séna Selkollu = De stive planker (skibet) flød ind

på Midfjord; en blid bor gaves mændene; havet spillede om stavn og

ror; dér i havnen kastede de muntre mænd knoklen overbord; de havde

da set Selkolla.

20. Si5an hefir Svolnis beoju reySar baros eyoondum aldri oroit sart

angr at gangi hålu; svå nam hvatr bjonandi himna hildings bjarga Ijonum

fagrliga; margr ly5r fekk mikla miskunn = Aldrig siden har mændene



440 XIV. ÅRHUNDREDE

21. Eigi veror i orSum,

pld sannar fat, manna
tint pat er happa henti

hei5rs vinnanda svinnan,

pviat verk. seni drott dyrkar.

dåovaldanda, aldar

rétt ok rausnir våtta,

ranns, ferr hvert å annat.

Årni Jonsson, åboti.

Isl. gejstlig og digter, 14. årh.

1. Gudmundar drapa.

1. Almåttugr sé dyroar

drottinn

dyggr ok bjartr i minu bjarta,

upp slitandi oli meo rotum

ilsku klungr, er pat hafa

stungit,

sårnat brjost af synda pyrnuni

svå smyrjandi myktar anda,

sæbis joro at sannleiks oroi

si5an megi par veroa fribnst.

2. Eitt pat ljott me5 hoggorms

heiti

hefir sprungit mér framm af

tungu,

or5a far på er als kyns flærbum

ek blandaoa ok fulu grandi,

liknarfiiss pvåi lyti pessi

lifanda vatni heilagr andi,

nier veitandi mjiika ok sæta

måla grein en skilning hreinan.

fat bittert mén af troldens rumsteren; således frelste himmelkongens raske

tjæner smukt mændene ; mangen en mand fik stor miskundhed-

21. Eigi ver5r i or5um manna tint — old sannar bat — pat happa,

er henti svinnan heiQrs vinnanda, pviat verk dåovaldanda, sem drétt aldar

ranns dyrkar rétt ok rausnir våtta, ferr hvert å annat = Ikke er det mu-

ligt i mænds ord at opregne — det bekræfter folk — de heldige gærninger,

som vederfores (udøvedes af) den kloge hæder-udfører (udfører af hædrende
handlinger), ti den dådriges gærninger, hvem jordens mennesker tilbeder

rigtig, og hvis udmærkede handlinger vidner (om ham), følger tæt på
hinanden.

[A.] 1. Herlighedens almægtige herre være god og lys i mit hjærte,

oprivende alle de ondskabens torne med roden, som har stukket det; så-

ledes smorende mit bryst, såret af syndens torne, med ydmyghedens ånd,

at der herefter dér kan være sædemark så herlig som muligt for sand-

hedens ord.

2. Kun stygge ting er sprunget frem fra min tunge efter hugormens
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3. Heibur vår ok mjukust

mobir,

megindrotningin himins ok

gotna,

hofubmeistari å hvers kyns

listir,

hofsamligast ef vildeg profa,

kendu mér at velja ok vanda

veglig or5, meb stublum

skorbub,

pybr at mætti pann veg heibraz

pinn åstvinr af tungu minni.

4. Mildingur sér måna foldar

manna verk sem gjorvalt annat,

greinir hann pvi glpgt hvat

pjonar

gumna hverr i Péturs knerri,

stundum parf til stjornar senda

sterka menn i bylgjum

prennum,

hindrar eigi heimr ok fjandi

hold veikast i freistni kveikja.

5. Drottinn litr af sinu sæti

sjovargang ok bårur strangar

olmaz fast å einum holma,

enda heims er kalla beimar;

boroval tveir er beztir styrbu

båbir sofa at Jesu råbi,

veor er hvast, pvi vekr enn

pribja

vagna gramr, at skipmenn

fagna.

6. Så riss upp meb sigri ok

hoppum
sæmdar mabr å nyrzta jabri

opfordring (?), da jeg blandede mine ord med al slags svig og fult mén,

måtte den hellig ånd, villig til at hjælpe-, bortvaske disse lyder med levende

vand, givende mig en blød og sød taleævne og en ren forståelse.

3. Vor hæder og mildeste moder, himlens og menneskenes overdron-

ning, hovedmester i alslags færdigheder — hvis jeg vilde forsøge så be-

skedent som muligt, lær mig da at vælge og sammensætte med omhu her-

lige ord, i rimbogstavenes støtter, så at din kære ven således kunde hæd-
res ved min tunge.

4. Kimlens konge ser menneskenes gærninger såvel som alt andet

;

han skælner derfor tydelig, hvad ethvert menneske gor i Peters skib (kir-

ken); undertiden behøver man at sætte til roret stærke mænd i de 3 bøl-

ger; verden og djævlen hindrer ikke at optænde det svage kød til

fristelse.

5. Herren ser fra sit sæde søgang og stærke bølger rase stærkt på
en holm, som man kalder verdens ende; de to. som var de bedste, der

styrede skibet, sover bægge ifølge Jesu vilje; stormen er stærk; derfor

vækker himlens konge den tredje, så at skibets folk glæder sig derved.
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yta frons, par er Island heitir,

ungr ok vænn, seni ros hjå

klungrum

;

skirbur var pegar fæddiz fyrba

fri&r ættstu5ull ok nefndur siban

Guomundr, er på giptu hendi

gott at elska en hafna spotti.

7. Bernsku stétt, pviat brå til

ættar,

blibkar hann, ok gildra manna,

syndiz nokkut sveinn i lyndi

sérlåtur me5 æsku måta;

læring fekk po skjota ok skyra

skatna vinr meb sioanna

batnan,

æxlabiz honum vi5 aldr ok

vigslur

eljun sterk til g65ra verka.

8. Kennidoins fekk sæmdir

sannar

siobætir ok vigslu mæta.

prestur så var pryddr af Kristo

pålmvio likt, er getr i sålmi;

rot er sterk, en leggur litill,

listug flur ok grænir kvistir,

giptufullr i gæzku kroptum,

Gubmundr hefir svå vaxa fundiz.

9. Håttprubur var hann ok

ioinn,

harola dvggur, merkr ok

bygginn,

spngvinn, hogværr, trur i tungu,

tiri gæddr ok lifi skiru.

stpbugr, g65gjarn, sterkr ok

væginn,

stiltur bezt vi5 pjoSir viltar,

6. Den hædersmand opstår med sejr og heldige gærninger på den

nordligste hånt af det land, som kaldes Island, ung og skon som en rose

blandt torne; det herlige æts-medlem blev døbt straks efter fødslen og

siden kaldt Gudmund, hvem den lykke vederfaredes at elske det gode og

vrage spotten.

7. Han gjorde sin barndomsfærd blid, ti han slægtede sin æt og

dygtige mænd på; drengen syntes nog«t egenartet i sindelag med ung-

dommens natur at være på; mændenes ven fik dog hurtig og klar under-

visning med sædernes forbedring ; med alderen og vielserne vandt han
stærk kraft til gode gærninger.

8. Sædernes forbedrer fik gejstlighedens sande hæder og herlige vielse;

den præst var prydet af Kristus ligesom palmen, der omtales i salmen;

roden er stærk, stammen kort, liflige blade og gronne grene, lykke-be-

siddende i godheds kraft — således er Gudmund vokset op.

9. Han var beleven i sin færd og virksom, meget brav, pålidelig og

klog, elskede sang, sagtmodig, pålidelig i sin tale, i besiddelse af hæder og

kysk liv, standhaftig, velvillig, stærk og skånsom, meget rolig overfor
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fyldr af åst ok mjukri mildi,

ma5r ågætr i litilæti.

10. Unni heitt, sem verkin våtta,

vingarSs eflir drotni sinum,

bo5or5a hald ok blessub mildi

bera hitnandi elsku vitni,

næst virSandi kærum Kristi,

kjori Gubmundur, gimstein

sprunda,

sér unnostu gooleik glæstan

gu5s moour fremst helgra ^>j65a.

skilrikust, at drotni likar

atfero hans me5 reglu réttri,

raun sannar J3at fjolda manna.

12. Inniligum såz eldr af munni

ut liSandi heilags anda

kennifoSur i messu miSri,

mikill vegr er J^»at, solu fegri,

lengi st65 um lågas9ngva

ljos minniligt ooru sinni

giptu-manns yfir limu af lopti

likt ålfrp5uls geisla sjålfum.

11. Alla framdi eyoir villu

embættis-gjørS fogrum hætti,

messur skyrt af mjuku hjarta

mest vandabi hann guoi til

handa;

skatna kindum skina vitni

13. Sén var enn yfir sofanda

skina

sol réttlætis krapta skola,

halr snertandi himna birti

handar meins ^)å lækning

hreina;

vilde folk, opfyldt af kærlighed og myg mildhed, en udmærket mand i

sin ydmyghed.

10. Vingårdens støtter elskede varmt, som gærningerne viser, sin

gud; overholdelsen af budene og den velsignede mildhed vidner om hans
brændende kærlighed; Gudmund ærede næst efter den kære Kristus

kvindernes ædelsten og valgte til sin brud den skinnende godhed, guds
moder forrest blandt hellige mænd.

11. Vantroens ødelægger udførte alle kirkelige handlinger med smuk
adfærd; messerne anvendte han storst omhu på med ydmygt hjærte til

(ære for) gud; for mændene skinner de tydeligste vidnesbyrd om, at gud
synes om hans adfærd med ret regel; mange mænds erfaring sander det.

12. Man så den hellige ånds ild mere strålende end solen gå ud af
den udmærkede læremesters mund midt under messen; det er en stor

hæder; en anden gang svævede der lys, der bor mindes, lignende selve

solens stråler, fra himlen over den lykkelige mands legeme under sekret-

sangen.

13. Fremdeles så man retfærdighedens sol skinne over den sovende
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snæfurt syndiz snjohvit dufa

snara i gegnum ræfur pegni

af dyr5ar-manns pxl ok heroum,

andi gu5s hann læra vandiz.

14. Tåkn frægouz fyr votn,

er vigSi

vélryrir, ok spngva dyra,

gagn sem heilsa greiddiz

brognum,

grand firftiz ok velar fjanda;

sjatna mein, en bufé batnar,

boginn réttiz, en brjufir sléttaz,

sloknar eldr, en verkir vikna,

veitiz syn, en daubi tyniz,

15. Mikils er vert, at Maria

birtiz

mellings boba til hjålpar bellu,

en nieira bat, er sjålf hun

svinnuin

svå niælandi presti hælir:

„dygftugr pat sem vinr minn

vigSi

vatnGuftmimdur fai bér sprundi,

hann pykki mér hylda kunna

hått likastan beint å sliku".

16. Ågætt takn vil ek ytum

reikna

enn vor&it fyr gubs vin benna;

seggir ey<5i svå fnis bryggju

senn tveimstySum pottuzkenna,

vist syndiz hann vestr å

Strondum.

Vatsdal byg&i hold et bazta,

drottinn benna vir5um veitti

skolens støtte; en mand, der rørte ved himlens lys, fik en ren helbredelse

for en håndskade; en snehvid due viste sig for manden, flyvende rask

op igennem taget fra den herlige mands skulder og hærde; guds ånd be-

lærte ham hyppig.

14. Jærtegn blev beromte gennem de vande, som svigøderen viede

og hans udmærkede sange, gavn såvelsom helbred gaves mændene, mén

fjævnedes og djævlens rænker; sår forsvinder, kvæget helbredes, den

krumme bliver lige, de spedalske glatte, bål slukkes, smærter viger, synet

vindes tilbage, døden forsvinder-

15. Det er meget værd, at Maria viste sig for at hjælpe kvinden,

men endnu mere værd er det, at hun selv roser den kloge præst, således

talende: „det vand, min dydige ven Gudmund har viet, skal I give kvin-

den; han synes mig af mænd at forstå sig allerbedst på sligt".

16. Et udmærket jærtegn, endnu sket ved denne guds ven, vil jeg

meddele; man mente at have genkendt manden på to steder på engang

;

tilvisse viste han sig i vesten på Strande, og i Vatsdalen opholdt sig det

bedste legem; solens konge har meget sjælden givet mennesker den hæder

17. Spådomsævnen hædrede den salige præst Gudmund til hver en
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veg sjaldan mjok himna

skjaldar.

17. Spådomur nam sælan sæma
sira GuSmund å hverri stundu,

nær greinandi fyrir sem fjarri

fystlundubum hvatver&a mundi;

ongum raufz enn hreyti hringa

hålft pat or5 er hann sag5i

foroum,

pvi kplluou vel penna allar

pjobir Guomund prest enn

g65a.

18. Kænastur dro Kolbeins

ru nu,

Krists vildi pat leyfa mildi,

grimmlundaosorgreipumfjanda

gu5s jåtari, sem margirvåtta;

Rind almeidd af greypu grandi

glymrastar kom aptnr fasta

snoruS ok kreist, en beinin

brostin,

bauga poll var dau5 meo ollu.

19. Qnnur bæn af Kolbeins

kveini

knuoi sart et milda hjarta

kennimanns at hjålpa hranna

håttpru&astri lindi buoa,

dyroar-full hefir jartegn oroit,

aptr skipadi drottinn krapta

pjonara sins fyr veroleik

vænan

vif i heim meb oskalifi.

20. Satt hpfum spurt, at syndi

drottinn

sætust laun fyr starfa mætan

Guomundi, par er goSar andir

stund, forud meddelende dem, der ønskede at vide, hvad der vilde ske

fjærnt og nær; for ingen mand er så meget som et halvt ord af, hvad
han fordum sagde, slået klik; derfor har alle folk kaldt denne Gudmund
præst „den gode 1

'.

18. Guds kloge bekender trak Kolbeins hustru — det vilde Kristi

nåde tillade — ud af den grumsindede djævels klør, hvad mange bevid-

ner; kvinden kom tilbage fuldstændig ødelagt af det grumme mén, kvalt

og krystet med brækkede knokler; hun var fuldstændig død.

19. En anden bon bevægede smærtefuldt læremesterens milde hjærte

ved Kolbeins jammer til at hjælpe kvinden med de gode sæder; et herligt

jærtegn skete; atter bød kraftens gud kvinden at vende tilbage til verden

med ønskeligt liv, for hans tjæners udmærkede fortjænester.

20. Jeg har erfaret med sandhed, at gud viste Gudmund den sødeste

Ion for hans herlige gærning, der hvor gode sjæle glæder sig ved den

gavnrigeste lyksalighed; en langt huskende kvindes sjæl førtes ud af sit

legeme; de hellige mænd, som fulgte hende, lovpriste ham med hæd-

rende ord.
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gagnaubigstri sælu fagna;

leidd var ein or likam sinum

langminnigrar såla kvinnu,

hann mærbu j^eir heiburs

or5um

helgir menn, sem fylgdu henni.

21. Hér våttubu hirbmenn

drottins

hann dygbugir um vårar bygbir

traustan ^eim, sem tru heflr

fasta,

tænabar-mann i fpgrumbænum;

itran sogbu ei munu sitja

Islands bloma sælum Thome,

ljuft var heit, i lægra sæti

lofsælir menn Gubmund Jpenna.

rétt fåganda valdar stéttir;

sannast var J^at, er allir unnu

Ima hljobs å nefnduin tinia

islenzkir menn eybirunni

ågætum at vizku mætir.

23. Hollvin gubs bib ek styrkja

ok stilla,

stefja-bålk mun ek ^angat hefja,

mælsku-tol, at mærb ok elsku

mætti gjprast af fogrum hætti.

(Stev.) Mariu unni sætt at sonnu

sæll Gubmundr um allar

stundir,

honum veitir nu heibur mætan
himins drotning, svå aldri

Jprotnar.

22. Hverr finz nu, så er heyrbi

fyrri,

hringlestir, at af einum presti

Jpvilik tåkn sé ritin ok reiknub

24. Abur hefi ek ått at heibra

allgoban vel prest i hrobri.

byskups mun ek mi brått ens

rpskva

21. Her vidnede herrens dydrige hirdmænd, at han er i vore bygder

en pålidelig hjælper i herlige bonner for dem, der besidder urokkelig tro;

lovsæle mænd har sagt, at Islands blomst, denne Gudmund, ikke vilde

sidde i et lavere sæde end salig Tomas; det var et kært løfte.

22. Hvilken mand findes der nu, som for har hørt, at sådanne jær-

tegn er skrevne og opregnede om en enkelt præst, der rigtig tidfører det

valgte embede; sandhed var det, at alle islandske mænd, udmærkede ved

visdom, elskede den beromte mand i den nævnte tid.

23. Jeg beder guds hulde ven at styrke og indrette min veltalenheds

redskaber — jeg agter nu at begynde stev-afsnittet — , så at der kunde

blive digtet om den herlige adfærd og kærlighed; den salige Gudmiuid

elskede alle stunder tilvisse Maria sødt; ham yder nu himlens dronning

en udmærket hæder, der aldrig hører op.

24*. For har jeg haft i digtet at rose den meget gode præst, nu vil
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boba stormerki sæmdar-verka

;

stefligum må pat ytum afla

andar-glebi ok sorg til handa,

bæbi ætta ek folki fri5u

feginn ok hryggr af sliku segja.

25. Brandr ^blabiz bjartan enda

bæbi lifs ok stjornar-mæ5u,

bragnar kjoru til byskups

hyggnir

brått Gubmund, er pjobir

funduz;

moti stob af litilæti

lengi hann, pott bæbi drengir;

gubs marin kalla gumnar penna

Grégorio likan storum.

26. Vigbi penna valinn at

dygbum

virbuligastan klerka hirbi

erkibyskup itr ok styrkti

Eirikr, hans var gipta at meiri;

båtrinn fekk nu blessabs Petri,

(bjort) Ijosan (pat kristni glosaz)

nyr, hplda sem nefnda ek fyrri,

nibjum,stj6rnarmann enn pribja.

27. Sælastur kom heim tilHola,

heibrabr svå sem skyldan

beibir,

fira drottinn, af fremstå mætti,

fagnabr var på yfrinn bragna;

bæ5i var så byskup lybum

blibr ok prr, en tregr at striba,

sætr ok gobr, en svinnr i råbum
sæmiligum, ef rétt skal dæma.

28. Liknar æbr ok lifandi prybi,

ljos pjobanna, Jesu mobir,

jeg straks bebude den raske bisps hcedersyærningers store mærker; det

kan volde digtkyndige mænd både sjæleglæde og sorg; både glad og sorg-

fuld burde jeg fortælle gode folk om det.

25. Brand fik en herlig afslutning både på sit liv og styrelsesmoje

;

de kloge mænd valgte, da de kom sammen, straks Gudmund til biskop;

han stod længe imod på grund af sin ydmyghed, uagtet de bad ham; man
siger, at denne gudsmand ligner den store Gregorius.

26. Den udmærkede erkebiskop Erik viede denne meget hædrede
klærke-hyrde, valgt for sine dyder, og styrkede ham; hans lykke var så
meget storre; den velsignede Petri nye båd, som jeg nævnede for for

mændene, fik nu den 3. lyse styrer; båden betyder den lyse kristenhed.

27. Den saligste herre over mænd, hædret, som pligten kræver, af al

formue, kom hjem til Hole; da var mændenes glæde meget stor; den
biskop var mændene både blid og gavmild, men lidet villig til at yppe
strid, sød og god, men klog i sommelige råd, når der skal dom-
mes ret.
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veittu oss fyr verbleik JDessa

vinar Jrins bot å meinum ljotum.

Måriu osv.

29. Eigi tyndi vænstum vanda

våttur gubs i fpgrum håttum,

heldr Jproabiz honum meb valdi

hamingja sterk til krapta-verka;

setti hann, at si&irnir bættiz,

sannan rétt mibil gu5s ok

manna,

åbur gekk yfir bjarta brubi

berr osomi andlangs herra.

30. Kirkjan JDoldi hneyksl af

holdum

harbla sterk, ok réttur klerka,

burgeisar Jpviat mund i ok

margar

mjpk spentu på. hennar rentur;

lærba dæmdu leikmenn fyrba

lastaubigir und meizl ok dauba,

sart hrygoi slikt signat hjarta

sæls Guomundar um langar

stundir.

31. Hjarbir sér nu vørgum verba

virbugligr at bråbum hirbir

skæbum, er fiæv draga til dauba

dreifandi meb grimmum anda;

sæmiligr mun sauba geymir

sverbi Petri bregba verba,

refa ljota me5 røggsemd mætri

rekandi brott frå saubum

drottins.

32. Gubs riddari, er gæzkan

studdi,

28. Miskundheds åre og levende pryd, folkenes lys, Jesu moder, giv

os bod for vore stygge synder formedelst denne din vens fortjænester. Osv.

29. Ikke tabte guds vidne den herligste sædvane i sin gode vandel

;

men med magten voksede for ham en stærk lykke med hensyn til mirakel-

gærninger; han satte sand ret mellem gud og mennesker, for at sæderne

skulde bedres; for gik klar usømmelighed i svang indenfor himlens herres

syge brud (kirken).

30. Kirken måtte tåle meget stærke forargelser fra folks side, lige-

ledes trådtes under fødder klærkenes ret, ti stormændene forgreb sig i hoj

grad på dens gaver og indtægter; lægmænd, rige på laster, domte lærde

(gejstlige) mænd til lemlæstelser og død; sligt bedrøvede bittert den salige

Gudmunds signede hjærte i lange tider-

31. Den hoje hyrde ser nu, at hjorden bliver glubende ulve til bytte,

som slæber den i døden og splitter den med grum ånd; fårenes hæder-

fulde vogter vil blive nødt til at drage Petri sværd og jage de hæslige ræve
bort fra herrens far med udmærket kraft.

32. Guds ridder, hvem godheden støttede, gor endnu således som via-
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Laxdæla saga sive Historia de rebus gestis Laxdolensium. Cum inter-

pret. Lat. pp. Hafniæ 1826. 4 — 6,00.

Nials saga. Historia Niali et filiorum Lat. reddita. Cum variis textus

Islandici lectionibus, glossario pp. Havniæ 1809. 4 — 8,00.
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(Olafsson, J., Diatribe de cognatione spirituali. Hauniæ 1771.)

(— , Syntagma de baptismo. Hauniæ 1770. 4.)
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37 fototypiske tavler (57 afbildninger) med tilsvarende tekst.

Kbh. 1907. Folio - 30,00,
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Samling af Bestemmelser vedkommende det Arnamagnæanske Legat.

Kbh. 1892 - 1,00

Vfga-Glums saga. sive vita Viga-Glumi. Cum versione Lat. pp. Sump-
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S. I. MØLLERS BOGTRYKKERI. — KØBENHAVN.



Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat af-

slutter hermed 2. bind af den af sit medlem F. Jonsson

besørgede udgave af samtlige norske og islandske skjalde-

kvad. Ved dette bind, som ender med nogle religiøse

digte formentlig fra tiden omkring 1400, er hele værket

bragt til afslutning. Bindet ledsages af et register, som

svarer til det i første bind givne, og af forskellige fælles-

registre.

København, i marts 1915.

Ludvig F. A. Wimmer. Johannes C. H. R. Steenstrup.

Finnur Jonsson. Sofus Larsen. Kr. Erslev.





Dette andet bind af skjaldekvadene er udarbejdet ganske efter

de samme principper som det første.

Således er ordningen af digte og vers overalt den samme.

Først findes de navngivne skjalde, derefter de anonyme digte og

vers. Blandt disse er Målshattakvædi stillet i spidsen. Det havde

været fristende at anbringe det straks efter Bjarnes Jomsvi'kinga-

drapa, men derved vilde der ikke blot være sket et brud på det

ellers fulgte princip, men også en mening udtalt om digtets for-

fatter, der. tiltrods for den tilstedeværende sandsynlighed for iden-

titeten, dog var for bestemt, f øvrigt skal kun bemærkes, at ver-

sene i den 4. grammatiske afhandling er optagne på to steder

samlede efter deres religiøse eller verdslige indhold. I D-afdelingen

findes versene af Vplsapåttr, Heidreksgåderne (m. m.) og Rune-

digtet for sig, dette på grund af disse digtes særlige art. Endelig

findes under E alle vers og digte (med undtagelse af gåderne) i

Fornaldarsagaerne samlede. Til trods for at disse åndsfrembringel-

ser hidrører fra forskellige tider — nogle sikkert fra 12. årh.: jeg

ansætter ingen til en tidligere tid; nogle fra 14. årh. — . har jeg

ment det formålstjamligt at have dem samlede og det af tiere

grunde, så nærbeslægtede som de i virkeligheden er og altid vil

blive betragtede at være. Det meste af dem er udgivet i Eddica

minora; nærværende tekst (i B) er dog på fiere steder afvigende.

Hvad Hugsvinnsmål angår, har jeg nu anbragt det blandt 13.

ål'hs. digte, idet de grunde, jeg tidligere mente at have til at hen-

føre digtet til 14. årh , har vist sig at være urigtige.

Hvad digtene fra 14. årh. angår, er de også ordnede som alle

de andre. Efter de navngivne skjalde følger sagavers, først vers

fra de sagaer, der hviler på historisk grundlag, derefter fra dem,

der er uhistoriske. Herefter følger så den lange række af helgen-

digte. Med hensyn til disse skal der blot erindres om, at teksten

i et og alt allerede var udarbejdet år 11)06, altså 5 år for dr. H.

Sperbers nyudgave af de ti digte i B. Kahles Geistliche dichtungen
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.Navnlig i de sidstnævnte digte trængte teksten til mange ret-

telser, hvorimod de andre digte fra det 14. årh. er forholdsvis

hedre overleverede.

Hvad A-teksten angår, er der intet videre at erindre. Kun
skal jeg med hensyn til et enkelt håndskrift. AM. 551 a 4° (Grettis-

saga m. m.), bemærke, at jeg ved korrekturlæsningen måtte så at

sige helt opgive at benytte det. da korrekturlæsningen af de på-

gældende vers indfaldt i den mørkeste vintertid.

Hvad retskrivningen (i B) angår, skal jeg bemærke, at den

er noget læmpet efter de sprogændringer, der fandt sted i det 13.

og 14. årh. Således er æ nu gengivet ved æ i digte efter midten

af det 13. årh.; 9 for t og g for k (f. eks. i at. ok osv.) indsættes

hvor limet kræver det. For 14. århs. vedkommende burde dog

snarest former som a3, og osv. være gennemførte, at, ok kun an-

vendte hvor rimet krævede dem. Ligeledes er visse vokalforlæng-

elser (foran 1 -}- konsonant 1. eks) nu gennemførte, for ikke at tale

om former som gull, gud.

I A er der taget hensyn til de mange unge håndskrifters alder

og opløsningen af forkortelser indrettet derefter (dette gælder også

I. bind). Et 2 over linjen, der vel betegner den senere udtale ur,

er gengivet som r (kursiveret). Jeg betoner, at i håndskrifter fra

o. 1400 er det ofte næsten umuligt at skælne mellem u og v; jeg

har søgt at gøre det, men det er næppe lykkedes: heldigvis er

dette spørgsmål uden al betydning. 1 øvrigt er opløsningen af for-

kortelser den sædvanlige: jeg behøver næppe at gore nærmere

rede derfor.

•leg vil hertil knytte en bemærkning om den ofte ret besvær-

lige korrekturlæsning, så at benyttere af værket kan se. at jeg

ikke har villet spare på nogen ulejlighed. B-teksten er i reglen

sat og trykt, ark for ark. først, og derpå de dertil svarende ark af

A-teksten. Korrekturen på denne er først læst efter alle de i be-

tragtning kommende håndskrifter (angående Stockholm-håndskrifterne

se fortalen til 1. bd.), således at hvert vers blev helt igennem kon-

fereret (ikke blot de enkelte varianter) med originalerne. Derpå

blev det hele sammenlignet med mit manuskript; herved opnåedes

en yderligere kontrol; et eftersyn af tvivlsomme steder foretoges.

Tiltrods herfor viser det sig, at enkelte trykfejl eller unøjagtigheder

har kunnet indsnige sig (at o kan stå for et håndskrifts p. der dog

også er benyttet, kan jeg næppe betragte som fejl. da disse 2 tegn

er ganske ensbetydende). Endelig blev A-teksten noje sammen-
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lignet, med B-teksten for yderligere kontrols skyld, og for at de to

afdelinger formelt skulde være så indbyrdes overensstemmende

som muligt

Foruden det til registret i 1. lul. svarende register har jeg nu

ved værkets afslutning udarbejdet et fælles register til hele B for

at lette benyttelsen deraf. Jeg føler at dette register kunde have

været mere specificeret. Nogen nytte vil det dog, som jeg håber,

gore. De, der systematisk vil benytte arbejdet, holder sig selv-

følgelig aldrig til registre.

En fuldstændig liste over person- og stedsnavne er her anset

for at være overflødig, da alle sådanne navne findes optagne i den

nye udgave af Lexicon poeticum.

Jeg slutter med en oprigtig tak til dem. der på en eller anden

måde har ydet mig bistand (jfr. 1. bd.); særlig takker jeg besty-

relsen af Det isl. landsbibliotek for velvilligt udlån af nogle af-

skrifter af enkelte digte i dette bind. samt min ven prof. G. Ceder-

schiåld, hvis udmærkede faksimilerede afskrift af Lilja efter Bergs-

bok er bleven velvilligst stillet til min rådighed; den har været

mig til fortrinlig nytte.

København, i januar 1915,

Finnur Jonsson.
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g,JQrir enn svå sem spektin

kennir,

smi5ar sér å bergi breiSu

bygb, er sjau var studd me5
dygSum,

pvi grpnduSu ei votn né vindar,

vél né hri5 i prennu striSi

lyba meistara greina-goSum,

grundvpll at hann fekk sterkan

fundit.

33. Mart fyr elsku mjuka birti

ni65ir gnbs ok vinåttu g65a

jafnlyndum i syn eoa svefni

svinn merkiligt geymi klerka.

Måriu osv.

34. Biining åtli byskup vænan

bli5r at hafa i gubligu stribi

;

bitiiigt sver5 me5 hjålmi

hørbum,

hraustan skjpld ok brynju

trausta

;

spjot ok boga sem spora, ok

skeyti,

spentar hosur, at fotum henta,

maor er traustr å mjukum
hesti,

måtuligt beizl, bat er ek skal

våtta.

35 Gu&s or5 likir glosan sveroi.

gilda tru enuni sterka skildi,

blessaoa åst fyr brynju trausta,

bjartlig van sem hjålmur

skartar,

bitrligt spjot fyr bænir mætar.

dommen lærer, bygger sig på den brede klippe en bygd (bolig), der var

støttet med syv dyder; hverken vande eller vinde, svig eller storm i den

tredobbelte kamp skadede den kyndige folkelærer, fordi han fandt en så

stærk grundvold.

33. Mange mærkelige ting viste guds kloge moder klærkenes jævn-

sindede beskytter i syn eller i sovne på grund af sin myge elskov og gode

venskab. Osv.

34. Et prægtigt skrud besad den blide biskop at bære i sin kamp for

gud; et skarpt sværd med hård hjælm, stærkt skjold og pålidelig brynje,

spyd og bue såvelsom sporer, passende for hans fødder, og pile, spændte

hoser, manden føler sig sikker på en fojclig hest, et passende bidsel, hvad
jeg her bevidner.

3">. Udlægningen sammenligner guds ord med et sværd, urokkelig

tro med det stærke skjold, velsignet kærlighed svarer til dm polidelige

brynje, det lyse håb er pryd som hjælmen, det hvasse sf'yd svarer til her-

lige bonner, den trange brynjehose betyder hellige processioner; varme pile

sender enhver den godt til hjcertet, som belærer and re.

29
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brynhosa brpng fyr helgar

gongur.

heit vel sendir hjarta skeyti

hverr så maor er lærir aora.

36. Skynspm ond er riddari

reyndar

rpskr ok dyrr, er buknnm
styrir,

hestur mjukr ok hoklit veika

li ly5a beim, sem tenir meo
pryoi,

vist eru sporarnir vpknr me5
fpstnm,

vænast beizl fyr tempran kæna,

gott skyriz fyr glosu setta

Guomundar lif allar stundir.

37. Hann setliz fyr hiisi

drottins

lilif ok vqrbr i soknum hor&um;

drengrinn st65 nieb dyra slpngu

DåviSs kongs å muri håvuni,

bræSur varoi ok milda moour

mål hvessandi Samson bessi;

segja Iilytur pungar prautir

bær sem lyorinn at honum
færir.

38. Lyba næring lifs ok moftir

lifanda gu5s frå ollu grandi

bjartar oss fyr bænir bessa

byskups leio til hvildar greifti.

Marin osv.

:
J
>
(
.) Hræ&iz eigi heitan bjoba

herra bjartr, er svå var i hjarta

kraptauSigr. sem fyrr i fræoi

fagrliga skyroiz mjpk til dyroar.

framm leioandi fyrst me5 bliou

36. Ridderen den raske og herlige er i virkeligheden de>i fornuftige

sjæl, der styrer kroppen; den fojelige hest og det svage kød adlyder den.

der tæmmer dem smukt; tilvisse er sporerne vigilier med faster, det gode

bidsel betyder den forstandige styrelse; ved den anvendte tolkning forkla-

res Gudmunds liv som godt til alle tider-

37. Han satte sig foran herrens hus som skjold og beskytter i de

hårde angreb; manden stod på den hoje mur med kong Davids herlige

slynge; denne Samson værgede, hvæssende sin tale, sine brødre og sin

milde moder; men den tunge modgang, som folket bragte ham, må nu
fortælles.

38. Folkenes livs næring og den levende guds moder bane os vej fra

al fortabelse til hvile for denne biskops lyse bonner. Osv.

39. Den lysende herre, der besad så rig en kraft i sit hjærte som så

smukt forklaredes for i digtet ham til berømmelse, frygter ikke folks

trusler, idet han først med blidhed fremfører skriften og lovens vidnes-

byrd, påmindende, at man skal vende sig tilbage fra uretfærdighedens

langvarige udøvelse.
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fyrr ritning ok laganna vitni,

åminnandi aptr at venda

af ranginda venju langri.

40. Settu Jaeir, er svinnir joottuz,

sjålfir ilt. en våru spiltir.

metnabarfnllir nioti drotni

mart hofoingjar råb å bingum;

bat gjorir statt meb jarjozkn

mætti

jpeira vald at framra skal halda

rongiim styrk, en ræna kirkjur

rétt sinuin ok klerka plna.

å meinlansan fobur ok hreinan

langan aldr i j^otta bungum
JDrjozku-sterk ok eymdar-

verkum.

42. Æsiliga tok grimd at geysa,

gribnibingar forbil striba

flåråbir vib fobnr ok mobur,

flærba meistarinn slika lærbi

;

hvårki réb at hlifa kirkjum

hprbust gid né jpeira gjorbum,

ræntu klanstr en pindn presta,

plågur holdsins kierkar Jpågu.

41. Kolbeinn reisti flokk i fystu 43. Ferskeyttr bo meb formi

forljotastan sinum moti

herra, beim sem honnm vann

fyrri

hjartans nåb fyr tåknit bjarla;

siban grimdiz old meb æbi

sléttu

fagrskygbr er så steinn, meb
dygbum

harm prybir vel hæsta smibi

himna kongs, sem glosar imni;

40. De høvdinger, der anså sig for kloge, men rur fordærvede, fat-

tede, ærgærrige som de var, sele mangt et ondt råd på tinge mod gud;

deres magt bestemmer med trodsighedens kraft, at man skal fortsætte med
den vrange magt(ud'foldelse), berøve kirkerne deres ret og revse de gejstlige.

41. Kolbeinn var den første, der rejste en meget hæslig skare (oprør)

imod sin herre, ham som for ved det lyse jærtegn havde skaffet hans
hjærte fred; siden opflammedes de trodsstærke mænd af raseri mod den

ménfri og rene fader gennem en lang tid med tung forbitrelse og elendige

handlinger.

42. Voldsomt begyndte grumheden at rase; de falske edsbrydere

vovede at bekæmpe fader og moder; falskhedens (løgnens) læremester

lærte sådanne mænd; de hårdsindede mænd skånede hverken kirker eller

deres handlinger, plyndrede klostre, og straffede præster; klerke modtog
legemlige mishandlinger.

48. Firkantet, dog glatformet , smukt glinsende er den sten, som hym-
nen forklarer; den pryder ved sine dyder godt himmelkongens hojeste

bygning. Den milde gud, som elsker menneskene, giver den meget herlige

29*
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(Stev.) Drottinn mildr, er eiskar

al dir,

ågætuslum virSing mæta
Gubmundi fyr gæzku reyoda

gefr eilifliga stJQrnum efra.

44. Utlægbu peir enn til styg&ar

ågætustum meina bæti

vini ok frændr, er vist i raunum

vildu fylgja herra mildum;

meibingar e5a måtkan dauSa

margir |poldu honum til bjarga,

hyggjum vér at peir muni

piggja

py5a vist me5 sjålfum Kristi.

45. Færa enn yfir sektir sårar

siftvestir menu glæp enn mesta,

leggja hendr å lækni anda

limir pukans af ilsku sjukir,

prpngdu fast, svå at beinin

brustu,

blessat hold var dregit a foldu,

meizl ok hå5 sem brigzl ok

bræ&i

bar fagnandi styrir bragna.

46 Sé nu hverju synirnir launa

sinuni fp&ur, er pann veg piniz,

mildi-verkin mprg vi5 hplda,

mjuka bæn ok græSing sjukra,

kenning sæta. likn å lytum,

lei5ing undan Jesu rei5i:

lybur sjå var likur Ju5um,

lag5i grirad fyr elsku sjigSa.

47. Gjoroi pessi g65ur bir5ir,

GuSmundur. sem til var stundat,

Gudmund udmærket hæder i al evighed over stjærnerne for hans prøvede

godhed.

44. De drev fremdeles den udmærkede mén-helbreders venner og

frænder i udlændighed ham til krænkelse, dem som tilvisse vilde følge

den milde herre i hans prøvelser; mange måtte tåle lemlæstelser eller

voldsom død for at hjælpe ham; vi tror, at de vil tilvisse modtage et

kært ophold hos Kristus selv.

45. Til de svære forseelser fojede mændene med de værste sæder den

storste forbrydelse; djævlens lemmer, syge af ondskab, lagde hånd på

sjælenes læge; de trykkede ham så, at knoglerne brast, det velsignede

legem slæbtes hen ad jorden; lemlæstelser og spot såvelsom bebrejdelser

og vrede — alt tålte mændenes styrer med glæde.

46. Se nu, hvormed sonnerne lonner deres fader, der pines således,

for hans mange nådesgærninger mod mænd. hans myge bon og syges

helbredelse, hans søde lære, tilgivelse for synder, befrielse for Kristi vrede;

de folk lignede Jøderne, ydede grumhed til t«k for den nævnte kærliglied.

47. Denne gode hyrde. Gudmund, handlede, som (le havde fortjænt
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steypandi fyr stora glæpi heilpg mobir, hneist af lySum,

sterkast barm yfirfjolda manna; haldaz tok i myrkra valdi;

sveit bætti J}å sina håttu

;

goz hennar såz glæpamonnnm

sumir spiltuz ok gengu viltir, gefit ok veitt, er Kristi neittu.

svå bibandi sårligs dauoa,

sviptir nåb ok allri giptu. 50 Utlegb frå ek at engi

sveigbi,

48. Svå profaSiz sjåll'r i lifi ekki strib né veraldar bliba

sæmiligr til eptirdæmis, bols neitara fra boborbum

gull jafnan sem glabast i ofni drottins

grandalaust kemr smibum til bjarta sibu ok ågætt hjarta;

handa. erkibyskup ørvan styrkti,

Drottinn osv. æ hverr vald er bat, nam halda,

brobur sinn meb beztum råoum,

40. Siban råku sviklar [ijobir baldin sveit |)6 myktiz aldri.

solstillis vin burt af stoli

utlægban fyr elsku dygbir ">1 Slærbn svik, |)å er stefndir

ok réttlæti gubs et mæta; vurbn,

det, idet han for de svære forbrydelser udslyngede det stærkeste band over

en mængde mænd; nogle bedrede da deres vandel, men nogle fordærvedes

og blev vilde, således oppebiende en smertelig død, berøvede nåden og al

lykke.

48. Således viste han sig selv i sit liv hæderfuld til efterlignelse,

som guldet altid, når det mest skinnetide i ovnen kommer smeden fejlfrit

i hænde. Osv. (som ved v. 43).

4*.). Siden drev de svigfulde mænd solkongens ven bort fra hans stol

(bispesæde) som en fredløs for hans kærligheds dyder og guds herlige

retfærdighed; den hellige moder, krænket af mændene, blev holdt fast i

mørkets magt; hendes gods sås givet og skænket bort til forbrydere, som
fornægtede Kristus.

")(). Jeg har hørt at ingen udlændighed, ingen modgang, ingen ver-

dens blidhed bojede den syndfrie mands lyse sæder og herlige hjærte bort

fra herrens bud; ærkebispen støttede sin raske broder med de bedste råd.

ligegyldigt, hvem der til hver tid var det; men den vilde skare blev dog

aldrig blødgjort.

51. Sturlungerne, opfyldte af ondskab, begik svig, da de blev stævn-
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Stullungar mjgk ilskufullir,

sendu bréf ok rægbu reyndar

réttara sinn, i Pråndheim

sléttan

;

prjåtigi saka i pessu letri

Porir byskup dæm di storar,

vist Gubmundur viroum syndiz

valdi sinu trautt mega halda.

52. Sen di på til Roms, så er

reyndiz,

rpskvan prest me5 fåtækt mestri,

gæfufullur, gobum påfa

Gubmundur, sem margr hefir

fundit

;

erindi hans var einkum vandat

allri list, en kéngar mistu,

gull ekki saz gefit meb øllu,

gott er traust at elska drottin.

53 Prennan sigr gat pessi

iinnit

prennum kongi spektar kennir,

pvi årnubu hans prennar fornir

pjobnm hjalp af Kristi goba;

Drottinn osv.

54. Påfinn skipar i bjprtu bréfi

blessabr vald at æ skal halda

Gubmundur, nema hann vili

hrinda

håvum stétt ok byrbi létta;

bibr ok pess, at allir abrir

i kristninni væri slikir

formenn rétt at dygb vib drotlin;

domur fell svå honum lil soma.

55. Styrkr i anda styrir klerka

stol sinn tok på brått at Holum

;

ede til det flade Trondhjem ; de sendte breve og bagvaskede virkelig deres

dommer; biskop Tore domte over 30 svære anklagepunkter i denne skriv-

else; tilvisse syntes mændene som om Gudmund knap vilde kunne be-

holde sin magt.

52. Gudmund sendte da til Bom til den gode pave en rask præst

men bundfattig, som viste sig at have lykken med sig, hvad mange har

fundet; hans ærinde fik en udmærket fremgang med al dygtighed, hvor

konger ikke kunde fremme deres; guld sås der slet ikke at blive givet;

kærlighed til gud er en god støtte.

53. Tredobbelt sejr vandt denne visdommens kender for den treenige

konge; derfor skaffede hans trende gaver mændene god hjælp fra Kristus.

Osv.

54. Paven befalede i sit klare brev, at den velsignede Gudmund altid

skulde beholde sin magt, medmindre han selv vilde nedlægge sit hoje embede

og lette sig for byrden ; han ønskede også det, at alle andre ledere i

kristenheden var som han i dyd overfor gud: således faldt dommen ham
til ære.

55. Klærkenes styrer, stærk i ånden, overtog da snart sin stof pd
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poldi jafnan pungar hglduni 57. Priibur lierra pisla naubum

po meingjprbir skirleiks blomi; plågabiz pratt, sem letrin våtta;

laganna hald ok mattug mildi gullig mun pvi gefin me5 <?llu

mest gafz honum at skuld af giooum korona Jesu pjoni;

flestum; Drottinn osv.

alt pat folk, er eigi viltiz,

elskaoi hann sem gubs vin 58. Beimum vanu i byskups-

sanuan. dorai

bæbi bolds ok andar græbir

56. Heitust åst vi5 himna gæti fleiri tåkn, en ferbum reiknist,

hjartanu veitti styrk svå lagr ok merkr, i litium verka;

bjartan, sundur sprakk fyr signan handar

aldri stpkk hans fotr å foldu sjovar grimr, er langan tiina

furbu réttr af booorba stéttum; pruba gat meb prettum lybi

rgbuls brautar må réttliga heita plågat mest å HJQiungavågi.

riddari frækn ok gobur læknir

mildings slikur mabr, er aldri 59. Yta hrygbu sarar sutir,

mæddi strib, en lijortun græddi. Selkolla |)vi mpgnub olli.

Hole; dog måtte renhedens blomst stadig tåle tunge krænkelser af mænd;
overholdelse af loven og kraftig mildhed var det, de fleste lagde ham til

last; alle de mænd, som ikke forvildedes, elskede ham som guds sande

ven.

56. Den mest brændende kærlighed til himlenes vogter gav hans
hjærte så lys en styrke; aldrig snublede haus fod, der altid gik lige, på
jorden bort fra budenes sti; en sådan mand, hvem modgang aldrig træt-

tede og som helbredede hjærterne, kan rettelig kaldes himmelkongens tapre

ridder og gode læge.

57. Den prude herre blev tit og ofte plaget af pinselsnød, som boger

bevidner; derfor vil den gyldne krone tilfulde blive givet Jesu glade

tjæner. Osv.

58. Både legemets og andens fagre og pålidelige helbreder udførte i

sin bispetid fiere jærtegn for mændene end det kan opregnes for folk i et

lille digt; formedelst lians hånds velsignelse rævnede en søorm itu, som i

en lang tid havde stærkt fortrædiget prude mænd med svig i Hjorunga-

våg.

59. Svare bekymringer bedrøvede folk; den kraftige Selkolla voldte
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mei&ing, blindi, iiiein ok dauoa

meiin røskvastir fengu af henni.

GuQmundur peini griimnleiks

fjanda

greypiligum i jpr5 nam steypa,

ovættur su aldri måtti

aum si5an vib drengi strioa.

60. Qrlåtur nam byskup brjota

bjartan sundr i marga parta

silfurbolla, er siban allir

sjåligum reynduz j afDir i

skålnm

;

hreinar varb fyr herrans bænir

harbast torf at slåtri jarbar,

hamra-grjot at fæbu feitri,

fribur kostr or bjargi si5an.

61. FlySu tryll ok fjandur leibir

fyr mætustum sålna gæti,

lygnir vinda, lægir pagnar,

læknaz drott af pllum sottum;

dofnar eitr, en dau5ir lifna,

drjugum 9II var skepna

kugub.

hlybni at veita herra sætuni

heibr ok gagn, nema illir

bragnar.

62. Sæll byskup tok sott i

elli,

sol at hyrii jar5ar hjoli,

hreinust forn ok heilQg

smurning

honum greiddiz pegar naubsyn

beiddi;

siSreynir gaf sér ok Qbrum

sibast harbla blessan friba,

eptir pat stob ljoss i lopti

lengi kross fyr augum drengja.

det; de raskeste mænd fik af hende lemlæstelse, blindhed, mén og død;

Gudmund styrtede den frygtelige grumhedsdjævel ned i jorden; det elen-

dige utyske kunde aldrig siden fortrædige folk.

60. Den gavmilde biskop brod en skinnende sølvkop i flere stykker,

som siden alle viste sig at være lige i den anselige vægtskål; formedelst

herrens rene bonner blev jordens hårdeste torv til kød, klippestene til fed

føde, herlig kost af klippen.

61. Trolde og lede djævle flygtede for sjælenes herlige bevogter;

vinde stihier af, havet bliver tavst; folk helbredes for alle sygdomme,

edder mister sin kraft, og døde bliver levende; hele skabningen var i hoj

grad tvunget til at yde den søde herre lydighed, hæder og gavn, undtagen

slette mennesker.

62. Den salige biskop faldt i en sygdom i sin alderdom for at solen

skulde forsvinde fra jordens kres: det reneste offer og hellig smørelse

gaves ham, da nødvendigheden krævede det; sædernes prøver gav til sidst

sig og andre en meget smuk velsignelse, hvorpå der længe stod et lysende

kors i luften for mændenes øjne.
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63. Leibir sva meb dyrlignm

dauba

dygbarmann fra veraklar

hrygbum

mulins stjornari ok heima å

hlyrni

hugar stabfesti galt fyr mesta,

hundrabfaldan heibr ok yndi,

håleitt vald i fribi nm aldir

fagra J^ar meb åstsemd eignaz.

alt pat gott, erskapabi drottinn.

64. Oss mun rangt at efaz i

pessu,

er gubspjollin våtta ollum

peim heitit, sem pann veg sæma
prent einvald i boborba haldi;

en mannkosti fyrbar flesta

fundit hafa på meb Gubmnndi.

lofba sveit er less at hefbi

lit" annarra helgra manna.

65. Danbnr sva sem lifandi

lybum
liknar hann, er bæbi sannan

heilagleik ok mildi mjuka,

matt ok vilja goban våttar,

heimsækir pvi hann meb soma

hundrubum sveit, at byskup

veitir

holds græbing ok hjalp i

naubum,

liverr sem bibr meb trausti ok

ibran.

66. Snnnu skeibs hetir morgum
manni

mildingr birt, at allir skildu

63. Månens styrer førte således den dydige mand gennem en herlig

død bort fra verdens sorger og gav ham hjem i himlen for hans sinds

store fasthed; hundreddobbelt hæder og fryd, hoj magt i fred i al evig-

hed, dertil en herlig kærlighed får han i besiddelse og alt det gode, som
herren skabte.

64 Det vil være urigtigt for os at nære tvivl om det, som evangeliet

bevidner er lovet alle dem, der således hædrer den treenige magt i bude-

nes overholdelse; men folk har fundet hos Gudmund de fleste sådanne
dyder, som mændenes skare læser, at andre hellige mænds liv har be-

siddet'

65. Død som levende hjælper han menneskene og bevidner (viser)

både sand hellighed og myg mildhed, kraft og god vilje; han besøger med
hæder menneskene i hundredevis, ti bispen giver legemshelbredelse og hjælp

i nøden til enhver, som beder med tillid og anger-

6<). Himlens konge har åbenbaret det for mange mænd. at alle

skulde hædre denne lyse biskop ret af deres ganske hjærtc; vor mangel

på kærlighed vil tilvisse tilligemed syndens straf volde det, at hojtid
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bragnar benna byskup tigna ramlig sto8 vi& kristn i gamla,

bjartan rétt af olln bjarta; skær! Ijosker me5 brjåndi biili.

astleysi mun vart at visu blessat fjall. er styrkir alla,

vakla bvi, me5 synda gjald i, hlyskjaldar {);'» er heiora vildu

håtiS at meo songvi sætum heims landreka, en skirraz

sæmir ei bat, er gu5 vill dæma. fjanda.

67. Islands ertu gofugr geisli, 69. Heita måttu heilagt sæti

Gu&mundr, ok hjalp imunlunda, heims styris me5 formi dyru,

lybs korona, lækning bjoba, sol -skinandi sigri vænnm,

lifandi brunnr af helguni anda, sannur gimsteinn læroramanna,

sibanna form ok huggan harma, musteri guos i niuii traustum,

heimsins blom ok klerka somi, mildr, svå at bii ekki vildir

forstjorar mega sknggsjo skyra spara lata
;
begår aninir ytar

skrauts aldar bik fyr ser halda. atvinnu sér bnrftu finna.

68. Skirlifis me5 skyru profi 70. FrægSar åttu fjorår dygoir.

skjallhvit lilja måttu kallaz feiti ok ilm. er cedrus veitir

bolinmæbis ok ros en rauoa, hædar-fullr ok hvergi spilliz

(messe) med sød sang ikke hædrer (bliver til hæder for) det, som gud vil

domme.

67. Du er, Gudmund, Islands ædle stråle og menneskers hjælp,

folkets krone, menneskenes helbreder, levende brond af den hellig ånd,

sædernes form og trost i sorgen, verdens blomst og klerkes hæder; mænd-
enes styrer kan holde dig foran sig som en pragtens klare spejl.

68. Med dit klare kyskheds bevis kan du kaldes en skinnende hvid

lilje og tålmodighedens røde rose, en kraftig støtte for den gamle kristen-

dom, et lysende lyskar med flammende klarhed, et velsignet fjæld, som
styrker alle dem, der vilde hædre solens konge og undgå djævlen.

69. Du kan kaldes verdensstyrerens hellige sæde med herlig form,

en sol der skinner med skon sejr, en sand ædelsten blandt lærde mænd,
guds tempel i den stærke mur, gavmild, så at du ikke vilde lade spare

på noget, når fattige folk trængte til at skaffe sig føden.

70. Fire beromte dyder har du, olie og duft. som den hoje cedrus

yder og aldrig forgår; i sligt erhværves der dig hæder; din herliglied
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heibrinn vikr at jpér i sliku;

framar iysir Jsin fegrb at visu

fullu tungli skerbings Ulluni,

morginstjarna mæt å hlyrni

mjok sæmir J3ik fogru dæmi.

71. Gullker måttu gebligt kallaz,

glæst ok valit af smib enum
hæsta,

itaiiiga j^at innan skreyta

allskyns steinar dygba-hreinir,

monnum skenkir meb J3vi sunnu

mjuka drykki hjartasjukum,

hunang ok nrjolk, i veraldar

valki.

vinkjallara bublung ur sinum.

72. Guos engil munu Gubmund
skilja

gumna sveitir vel mega heita,

drottins bobabi dyggur J3J6bum

dyr5 ok nafn sa byskup jafnan,

hægri ferb mebal himins ok

j årbar

heiir Jpenna flutt elsku tvennrar

stigi sendimann storvel reyndan

sterkr af fjolda mildiverka.

73. Grasanna lykt hefir miklar

niektir,

mætir vibir ok jurtir sætar

oleum. rétt sem ritning våttar.

rosa-blom ok cinnamomum,

balsåmum ok bezt reykelsi;

berr enn |)6 sjå gobi herra

hundrabfaldan ilm i anda

yfir sæmilig |Dessi dæmi.

74. Pybust var honum Maria

mobir,

lyser tilvisse for mændene mere end den fulde måne, den herlige morgen-

stjærne på himlen pryder dig meget med sit forbillede.

71. Du kan kaldes et smukt guldkar, udstyret smukt og valgt af
den hojeste smed; prægtig prydes det indvendig af alslags dydrene stene;

solens konge skænker dermed for hjærfesyge mennesker i verdens tummel
behagelige drikke fra sin vinkælder, honning og mælk.

72. Mænd vil forstå, at Gudmund godt kan kaldes guds engel; den

biskop forkyndte altid trofast for folk herrens herlighed og navn; en dob-

belt kærligheds stige har ført denne udsending, meget godt prøvet ved en

mængde nådesgærninger, med let rejse mellem himmel og jord.

73. Urternes duft har megen kraft, ret som skriften bevidner, de her-

lige treer og søde planter, oliventræet, rosen og cinnamomum, balsam,, og

det udmærkede røgelse — dog bærer denne gode herre endnu hundredfold

duft i sin sjæl mere end disse herlige forbilleder.

74. Maria var ham den blideste moder og dermed en meget kær
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mjok lystilig par meo systir.

fa&ir ågælr er eflir yta

Jesus gobr ok sætur bro&ir,

hann var |3eim å hverjum tima

hlybinn sonr meb åstar J3ybu,

holdum ver JdvI hvat sem vikli

heiburs-manni af gnbi til reibu.

75. Jesus er nu våttr at visu

vorbinn sterkr i dyrbar verkum,

himins drotning berr håleitt

vitni

helgir menn ok f>ar meb henni,

lopt ok jprb, sem legir ok fyrbar,

lif ok naub ens grimma dauba,

hæst at lif sem heibur mestan

lilaut Gubmundr ok sigr i

t)rautum.

76. Heilog fagoabu hirbi sælan,

Hola kirkja, fegra solu,

veittan \pév af valdi drottins

vist Gubmund. å hverri stundii:

allur lybr af hjarta heibri

hann islenzkr ok mæli JDann-

veg

sættu oss vib sannan drottin

sannr elskugi gubs ok manna!

77. Littu mildr å Ijoba håttu

Ijosa, J3å er ek hefi glosat,

drottins vin, |io at dul sé Jietta

djarflig min, af heidri [linum;

mildur vartu fvrr å ibldu,

furbu mætr i litillæti.

vel |)iggjandi sæmd at seggjum.

svå mun enn um verka t)enna.

søster, den gode Jesus, som giver menneskene kraft, var ham en udmærket
fader og sød broder; han var for dem til enhver tid en lydig son med
kærligheds godhed; derfor tror vi, at alt er til rede for hædersmanden
hos gud, som han ønskede.

75. Jesus er nu tilvisse vidne, bleven stærk i herligheds gærninger,

himlens dronning aflægger et hojt vidnesbyrd og der med hende de hellige

mænd, luft og jord som have og mennesker, livet og den grumme døds nod
— vidner, at Gudmund opnåde det hojeste liv såvel som den storste hæder

og sejr i farer.

76. Glæd dig hellige Hole kirke til enhver tid over, at Gudmund
blev tilvisse givet dig ved herrens magt som en salig hyrde, mere lysende

end solen; hele det islandske folk hædre liam af lijærtet og sige således.

forlig os med den sande gud, du guds og menneskers sande kærlighed-

Il. Se du herrens ven mildt på disse lyse vers, som jeg har formet

om din hæder, uagtet dette er af mig en djærv selvtillid; mild var du

for på jorden, meget herlig i din nedladenhed, modlagende vel hæder af

mænd, således vil det endnu ske med dette digt.
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78. Yfirmeisturnm raun Eddn 79. Biojnm enn meo elsku

Iistar sannri,

allstir5ur sjå hroour viroaz einni raust ok fullu trausti

peim er vilja svå grafa ok Guomnnd, oss at hann giptu

geyma sendi,

grein klokasta fræ&iboka; gagn ok hjalp sem andar fagnaS,

lofi lieilagra liz mér hæfa sina hjor5 meb bjprtum bænum
ljos ritninga sætra vitni, bazt hlifandi i pessu liii.

en kenningar auka mønnum inn lei&andi eptir dauoa

engan styrk en fagnaS myrkva. alla senn i drottins hallir.

2. Lausavisur(?).

1. Skafa sveinar klit krunu. 9I1" kringiz vel vanga,

kvebr eik, meSan, reikar, venz skarSi grpn svarbar.

bjugr pyrnir hnigr hjarna,

hafski5s stafir ri5a;

pola hlnsta kvpl kvistir, 2. FJQtra var sjå moins mæt
knå skalla rå falla, niærar ok gu&i kær.

78. Eddas kunsts store mestre vil synes dette digt meget lidet smi-

digt, de som vil grave så dybt i lærdoiusbogernes kloge regler og iagttage

dem; det synes mig at sode skrifters lyse vidnesbyrd passer til hellige

mænds lovprisning, men omskrivninger øger ingen mænds styrke, men for-

morker glæden.

79. Lad os endnu bede Gudmund med sand kccrlighod, én stemme
og fuld fortrøstning, at han sende os lykke, gavn og hjælp såvelsom sjæls-

glæde, at han på det bedste beskytter sin hjord i delte liv med lyse bonner

og fører dem alle på engang efter døden ind i li errens sale.

2, 1. Meoan lial'skiiVs stafir riQa, skafa osv. = Medens mændene (de

andre?) rider (er på rejse), skraber (glatter) svendene (munkene) deres

hoved (ved tonsur); håret tager sin afsked; de krumme hår segner:

hårene dojer pine, håret falder ned. håret kommer til at danne en smuk
krans (om hovedet); håret vænnes til skår (at blive skåret).

2. Sja FJQtra moins mscrar var mæl ok gu6i kær = Denne kvinde

rar udmærket og elsket af gud.
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1 (Qnundr). Glatt erat mér

siz mættum
(mart hremmir til snemma),

oss st65 geigr af gygi

galdrs, eldprimu, skjaldar;

hykk at pegnum pykki

(pat er mest) koma flestum

(oss til yndis-missu

einhlitt) til min litit

2 (Vikingar). Troll hati

Tréfot allan,

tr9 1 1 steypi peim 9llum.

Vers af sagaer.

A. Af isl. slægtsagaer.

1. Grettissag-a.

8 (Qnundr

j

Se ou. hvårt sår

pin blæoa.

sått nøkkuf mik hrøkkva;

auSslongvir fekk engva

einfættr af per skeinu;

meir er mprgum snerru

målskalp lagit Gjålpar

brjot. erat pegn i prautir

prekvnndr, en hyggjandi.

4 (Qnundr). Potta ek hæfr

at Hrotta

hreggvindi fyrr seggjum,

1. Mér erat glalt siz mættum eldprimu; oss st65 geigr af skjaldar

galdrs gygi; mart hremmir i il snemma; hykk al flestum pegnum pykki

lilit til min koma; bat er oss mest einhlitt til yndis-missu = Jeg er ikke

glad siden jeg deltog i kampen; jeg fik skade af oksen; mange ulykker

rammer en for tidlig; jeg tror at de fleste vil synes, at jeg har lidet

værd; (let er mig mest tilstrækkeligt til at miste min glæde.

2. Troldene tage Træben helt og holdetit: gid troldene styrte dem
alle-

3. Se5u, hvårt sar pin blæoa; såltu nøkkut mik hrøkkva?; einfættr

audslongvir fekk engva skeinu af Jjér; mprgum snerru Gjålpar brjot er

meir lagit målskalp en hyggjandi; begn erat brekvandr i brautir = Se.

om dine sår (ikke) bløder; så du måske mig vige? den enbenede mand
(Je0) fik intet sår af dig; mangen en mand har storre ævne til at snakke

end forstand; manden (du) er ikke kraftvant (ikke vant til at udfolde

kraft i farer).

4. Ek polta fyrr seggjum ok Siigandi hæfr at Hrotta hreggvindi, på

er ceirhr;5ar grand gmioi hvast; mi ver^r at stiga meo einum fæti å skæ
skoiou lit å vil Islands*, bvisa skåldi sigr = Jeg ansås for og Siigandi
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bå er geirhri&ar gnuoi

grand hvast, ok Sugand!;

nu veror å skæ skorbu

(skål di sigr) at stiga

ut ni eb einum fæti

Islands å vit tøvisa).

5 (Qnundr). Réttum gengr.

en ranga

rennr sæfarinn, ævi,

fåkr, um fold ok riki

Heinhvessanda Jpessura;

hefk lpnd ok flet frænda

flyit, en hitt er nyjast,

kropp eru kaup ef hreppig

Kalibak, en létk akra.

(>. Fyrr lauguSu frægir

frånhvitinga ritar

rausnar-menn i ranni

ræfrhvøssu bensævar,

nu rau5, så er var viba.

vomr, frå tekinn soma.

benja skoos af bleybi

bæoi hlyr i syrn.

7. Hor5 fråk heldr at yr&i

hervåpn at Rifskerjum,

mest jDviat raargir luslu

ni en n slyppir hvalklyppum,

en målm-Gautar nioti

nieginfast hafa kastat

tillige mændene dygtig til kamp, da kantpen rasede stærkt; nu må jeg

med ét ben betræde skibet for at søge Island; det går tilbage med denne

skjald.

5. Ævi gengr réttum pessum Heinhvessanda um fold ok riki, en sæ-

farinn ranga fåkr rennr; hefk flyit lond ok flet frænda, en hitt er nyjast:

kropp eru kaup ef hreppig Kalibak, en létk akra — Livet går på må og

få for denne kriger (mig) med hensyn til land og magt, men det sobefa-

rende skib løber; jeg har flygtet bort fra land og slægtninges hjem, men
det er dog det nyeste: det er en elendig handel, hvis jeg får Koldbag efter

at have forladt kornagre-

6. Fyrr lauguou frægir rausnar-menn frånhvitinga rilar i ræfrhvpssu

ranni bensævar; nii rauo vomr, så er var vioa tekinn frå soma, hæ5i hlyr

benja sk65s i syrn af bleyoi = For badede beromte og tapre mænd deres

sværd i legemet med det spidse tag (hovedet); nu har den modbydelige

karl, der vidt og bredt har været uden hæder, rødfarvet øksens bægge

sider i valle på grund af fejhed.

7. Fråk, at heldr horo yroi hervåpn at Rifskerjum, pviat margir

menn, slyppir, lustu mest hvalklyppum, en målm-Gautar hafa kastat m'egin-

fasl pvestslyttum moti; oss li/. )>essi imun oknyttin = Jeg har hørt, at

der anvendtes temlig havde hærvåben red Rcrskærcnc, ti mange mænd,
våbenløse, kastede mest med hvalkødsstykker, men krigerne kastede imod

af megen kraft kødst'imler: denne kamp synes os lidet passende.
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(oss liz imun pessi

oknyttin) pvestslyttum.

8 (Grettir). Mik vill menja
slongvir

(mjok kennik pess) brenna.

bodda Grund, å hpndum
(hofugt råo er pat) båSum;

létk å hringa hreyti,

hor-Ger5r, tekit veroa

gorr (sér gildra såra

gpgul) oskornum npglum.
,

9 (Asmundr). Fast hefir

flegna trausta

(fær prettat niik) Grettir,

tljoS eru flest en prubu

fullmålug. Kengålu;

vist mun ven ja fiestar

vitr drengr af sér lengi

(hr65r nemi brings en i'rioa

Hlin) kva&ningar minar

10 (Gr.). Hygg ek at hljop

til Skeggja

hamar-troll me5 for ramri,

bloSs var å grpn GriSi

grå5r, fyr stundu å&an,

su gein of haus hånum
harSmynt ok litt sparSi

(var ek hjå vioreign peira)

vigtenn, er klauf enni.

1

1

(Gr.). Hygg ek at heinian

byggi

heldr auoigir snau5an

8. Menja slongvir vill brenna mik å bå&um hondum, hodda Grund,

kennik bess mjok; fat er hofugt råo; létk, hor-Ger5r, ver5a gorr tekit å

hringa hreyti oskornum noglum ; sér gogul gildra såra = Manden vil

brænde mig på hægge hænder, kvinde; det føler jeg bittert; det er et

slemt forehavende ; jeg tog, kvinde, temlig hårdt med uklippede negle på

ham ; man kan se de store sår væske.

9. Grettir hefir flegna fast trausta Kengålu: fær prettat mik; en

pn'ibu fljoo eru flest fullmålug; vist mun vitr drengr venja lengi af sér

flestar minar kvabningar; en friba hrings Hlin nemi hroor = Gretter har

flåt stærkt den stærke Kengåla; han spiller mig puds; de herlige kvin-

der er for det meste meget talende; den kloge svend vil tilvisse for lange

tider undgå alle mine befalinger; den smukke kvinde høre mit vers.

10. Ek hygg, at hamartroll hljép meo ramri for at Skeggja fyr stundu

å&an; hloos gråor var å gron Gribi ; su gein haromynt of haus hånum ok

spar&i litt vigtenn, er klauf enni; ek var hjå vibreign peira = Jeg tror,

at en hammer-trold (økse) for med en kraftig fart for nogen tid siden

mod Skegge; hunger efter blod var på troldens læber; den gabede med
sin hårde mund over hans hoved og sparede ikke sin drabstand da den

kløvede panden; jeg overværede deres møde.

11. Ek hygg, al auoigir heioendr moins leioar byggi heiinan hyrjar
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blakkpoll byrjar skikkju

beidendr moins leioar;

enn ré5 or5skvi5 sanna

auonorn vi5 mik fornan

em, at bezt er barn i

bensk65s fyr gjøf, m65ir.

12 (Gr.). Annat var, på er

inni

at HafliSi drafla,

hann bottiz på heima

hvellr, at Reyoarfelli,

ok dagveroar, darra

dom skreytandi, neytti

tysvar Tveggi nesja

takhreins degi einum.

13 (Haflidi). Statt upp or

grpf Grettir,

grefr knorr hola vprru;

minz å mål vi5 svanna

meginkåt enn glaolåta;

fast hefir, hrings, at hondum
hor-nauma pér saumat,

skor5 vill at vel verSir

vior, meoan lond eru ni5ri.

14 (Gr.). Stpndum upp, po

at undir

alltioum skip riSi

;

veit ek at vif mun låta

verr, ef ek ligg å knerri;

pvi mun ollungis illa

aldygg kona hyggja

skikkju blakkpoll heldr snau&an; enn ré5 ern audnorn sanna vio mik fyr

gjof bensk65s fornan or8skvi5, at m65ir er bezt barni = Jeg tror, at den

rige mand udstyrede manden (mig) temlig fattig hjemmefra; endnu har
den raske kvinde overfor mig ved sværdgaven vist rigtigheden af det

gamle ordsprog, at moderen er bedst mod barnet.

12. Annat var, jpa er Haflidi at drafla inni at Reyoarfelli; hann i>6ttiz

på heima hvellr, ok Tveggi nesja takhreins, skreytandi darra dom, neytti

tysvar dagverSar einum degi = Det var anderledes, da Havlide spiste

valle inde på Reydarfell ; da var han, den stemmestærke, stolt af at

være hjemme, og manden, der er dygtig i kamp, spiste davre to gange på
en og samme dag.

13. Statt upp or grof, Grettir; knorr grefr hola vorru; minz å mal

meginkåt vi5 enn glaOlåta svanna; hor-nauma hefir saumat j>ér fast at

hondum ; hrings skor5 vill, at verSir vel vi5r, meSan lond eru ni5ri =
Stå op af kojen, Grette; skibet graver de hule bolger; mindes de meget

muntre samtaler med den gladsindede kvinde; hun har syt ærmerne fast

om dig; hun ønsker, at du viser dig som en dygtig mand, sålænge man
ikke har landkending.

14. Stondum upp, po at skip ri5i alltioum undir; ek veit al vif mun
liila verr, ef ek ligg å knerri; aldygg hvit kona mun hyggja {>vi ollungis

illa, ef hér skulum lata vinna fyr oss hvert sinn = Jeg vil stå op, uagtet

30
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livit, ef liér skulum låta

hvert sinn fyr oss vinna.

15 (Gr.). Mér hefir brugoiz

båru

blikryrandi at skyra

(brått spyri bragnar ^etta)

bauga van i haugi;

J36 sé ek hitt, at Hrotta

hrio-Ullr muni si5an

får at Fåfnis myri

fullteitr Jpinig leita.

16 (Gr.). Fekk ek i firna

dokkum
(fell draugr) tekit haugi

sax l)at er segg.ja vexir

sår. hyrlestir båru.

ok skyldi mér aldri

jålnis dyrlogi hjålma.

ytum hættr. ef ættak,

angrs or bendi ganga.

17 (Gr.). Tolf hpfum grpf hja

gjalfri

gunnelds buit runniini:

einn nara ek plluni vinna

otrauor beran dauoa:

hver muiiu gild um gjprvaz,

gulls vel borin selja,

verk JDau er einn fær orkat,

itr, ef slik em li ti 1

.

skibet slingrer stærkt utider mig; jeg ved. at kvinden vil vise sig misfor-

nøjet, hvis jeg bliver liggende på skibet: den brave, lyse kvinde vil være

fuldkommen misfornøjet, hvis jeg skal lade andre hver gang arbejde for

m ig.

15. Båru blikryrandi hefir brugbiz mér at skyra bauga van i haugi;

bragnar spyri J)etta brått; j?6 sé ek hitt, at får Hrotta hri5-UlIr muni sidaii

leita jduig fullteitr at Fåfnis myri = Manden har undladt at for-

klare mig, at der i hojen var udsigt til ringe; mændene sporge dette

snart; dog ser jeg, at kun få mænd vil siden fuldglade gå derhen for at

søge efter guld.

16. Ek fekk tekit sax i firna dokkum haugi — draugr fell — bat

er vexir sår seggja, båru hyrlestir; øk hjålma angrs jålms dyrlogi. hættr

ytum, skyldi mér aldri or bendi ganga, ef ættag = Det lukkedes mig at

tage sværdet i den meget mbrke hoj — spøgelset faldt — , det, som forøger

mændenes sår, gavmilde mand. og aldrig skulde sværdet, farligt for mænd-
ene, forlade min hånd, hvis det var mit.

17. Hofuin buit grof tolf gunnelds runnuin h.jå gjålfri; einn nam ek

6trau5r vinna plluni beran dauoa; hvor verk inunu um gjorvaz gild, J>an

er einn fær orkat, ef slik eru li til, itr vel borin gulls selja = Jeg har be-

redt tolv mænd grav ved havet: ene gav jeg ufortrøden dem alle den klare

død; hvilke gærninger vil være store, sådanne som en eneste kan udrette,

hvis disse er små, udmærkede velbårne kvinde.
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18 (Gr.). Opt kom heim i

hum i

hræddr, på er yngum blæddi.

så er vetrliSa vitja

vig-Njorbr i haust gjorbi;

så engi mik sitja

sib lijå bjarnar hioi;

po kom ek uroar otri

ut or hellis-skuta.

19 (Gr.). Iugtanna gat ek

unnit,

or5 lék å pvi, foroum;

feld reif hann af bgldi

hugstribr meginsiban

;

baugs olli pvi bellinn

Baldr, en nu skal gjalda,

opt pykkjumz ek ekki

allhælinn, kappmælum.

20 (Gr.). Treysti ek mér
vi5 IVlistar

motkennanda prenna,

hvar er i Hildar veSri

heiptminnigt skal vinna;

vist skal ei fleiri en fjorum

fårsætondum mæta
at gny fengnum Gungnis

grå5, ef ek skal råSa.

21 (Gr.). Jafnan ver&r til

or5a

18. Opt kom så vig-Njor5r, er gjoroi vitja vetrlioa i haust, heim i

humi hræddr, på er ongum blæddi; engi så mik sitja sid hjå bjarnar hioi;

po kom ek urQar otri ut or hellis-skuta = Ofte kom den kriger, som i

efteråret har besøgt bjornen, hjem i morkningen med angst, uden at nogen

blødte; ingen har set mig sidde udenfor bjornens hi; dog har jeg fat

bjornen ud af klippehulen.

19. Ek gat unnit iugtanna foroum: or5 lék å pvi; hann reif hug-

stri'Qr meginsioan feld af holdi; baugs Baldr, bellinn kappmælum, olli pvi.

en nu skal gjalda: ek pykkjumz ekki opt allhælinn = Jeg fik overvundet

bjornen fordums; derom blev der talt; den havde revet bitter i hu den

lange skindkappe. som tilhørte manden (mig); manden, stridbar i kap-

pende tale, voldte det. men mi skal det gengældes; jeg mener ikke ofte at

være pralelysten.

20. Ek treysti mér vi5 prenna Mistar motkennanda, hvar er skal

vinna heiptminnigt i Hildar veSri: vist skal ei mæta fleiri en fjorum får-

sa>tondum, ef ek skal råoa, at gråofengnum Gungnis gny = Jeg trøster

mig til at kæmpe mod 3 krigere, hvor der i kamp skal udføres noget

fjendtligt; tilvisse skal jeg ikke møde fiere end 4 fjender, hvis jeg kan
råde, i hidsig kamp.

21. Jafnan verSr tunga oflong boga slongvi til oroa: pvi kemr par

fyrir pung befnd til sumra; margr benlinns borgar mei5ir hefir miuni

sakir gorvar en |ui, feroalangr. pott fengir fjortjon = Ofte bliver en mands
30*
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oflyng boga sløngvi.

hvi kemr har til sunira

JDung hefnd fyrir, tunga;

margr hefir beiSir borgar

benlinns sakir minni,

fer5alangr, |)6tt fengir

fjQi'tjon, en bu gQrvar.

22 (Or.). Snart å snæSings

porti

Snækolls hrimu rækis

imunbukl, J3at er ykla

åspyrnu fekk hyrnis;

svå tviskipti toptum

tanngarSs enn jårnvarbi

brodda-gangs, at a bringu,

bålkr, rifnubu kjålkar.

23 (Sveinn). He5an rei5 å

buit beioir

barbviggs, næri garSi

kjofs lét hond um hrit'a

hjalmhollr SoSulkollu;

sjå mun Freyr at fleirum

fullsterkr svabilverkum

l^undar skys en bessu;

^at er heldr at mér beldi.

24 (Gr.). Seg5u i brei&ar

bygSir,

bråblyndr, at bu fyndir

uppi alt hjå Kroppi,

ålmhollr. Sp5ulkollu;

har var staddr å steddu

(strjuk allmikinn Halli)

tunge for lang med hensyn til ord; derfor rammer en tung hævn derfor

nogle folk; mangen én har forbrudt sig mindre end du, Rejselang, selv

om du mistede livet.

22. Imunbukl primu rækis, bat er fekk åspyrnu okla byrnis, snart å

snæoings porti Snækolls; svå tviskipti enn jårnvaroi bålkr brodda-gangs

tanngarSs toptum, at kjålkar rifnu5u å bringu = Krigerens skjold, der fik

et spark af foden, rørte ved Snækolls mund; således tvedelte det jærn-

kantede skjold kæben, at den rævnede helt ned i brystet.

23. Heoan rei5 barSviggs beioir å burt; hjålmbollr lét bjofs hond um
hrifa SoSulkollu næri gar5i; sjå fundar skys Freyr mun fullsterkr at fleir-

um sva&ilverkum en bessu; bat er heldr at beldi mér = Herfra red

manden bort; han tog Sadelkolla nærved gården med tyvehånd; denne

mand vil være fuldkraftig til flere skammelige gærninger end denne; han
har gjort mig megen fortræd.

24. Segou, bråolyndr ålmbollr, i breioar bygftir, at bu fyndir Sooul-

kollu alt uppi bjå Kroj>pi; par var drengr i svortum kufli, så er drygir

longum dufl, staddr å steddu: strjuk allmikinn, Halli = Fortæl, hidsige

mand, i de brede bygder, at du traf Sadelkolla helt oppe ved Krop; der

var svenden i den sorte kappe, han som jævnlig spiller tærning, på hop-

pen; og skynd dig alt hvad du kan, Halle.
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drengr, så er drygir lpngum

dufl, i svørtum kufli.

25 (Sveinn). Sått, hvar rei5

enn reitni

(raun er oss mikil) hrossi

slyttimåkr (at sliku)

slægr fra næstum bæjum;

hera&smenn skulu hvinni

hefning fyr pat nefna;

bera mun buk at hvåru

blån, ef ek næba hånuni.

26 (Or.). Fær&u hafloga hirSi,

hefir braut gripit lautar

all, vel borin vella,

vigg, dis gamanvisu,

ok vildi svå joldu

Yggs liftgjafi ri5a

æst, at ek mun gista,

orbrakkr, å Gilsbakka.

27 (Sveinn). Hverr reio hoti

fyrri

he5an i rostu-veSri

hart å hrossi svørtu

hjprgrå&s bo5i å5an?

hann mun heldr at sonnu

hundeygr i dag undan,

djarfr er då5um horfinn

drengr sjå. rekaz lengi.

28 (Sv.). Hverr reiS hryssu

vårri ?

hver ver5r raun å launum?

hverr så hvinn et stærra?

25. Sått, hvar enn reitni, slægr slyttimåkr rei5 hrossi frå næstum
bæjum; oss er mikil raun at sliku; heraosmenu skulu nefna hefning

hvinni fyr bat; bera mun at hvåru blån buk, ef ek næ5a hånum = Så
du, hvor den stridbare snedige dovenknægt red hesten bort fra den næste

gård?; det er mig en hård sorg; herredsmændene skal bestemme hans

straf derfor; i hvert fald skal han få en blåplettet krop, hvis jeg fik fat

i ham.

26. Fær5u, vel borin vella dis, hafloga hir5i gamanvisu, åll lautar

hefir gripit vigg braut; ok Yggs li5gjafi or5rakkr vildi rioa joldu svå æst,

at ek mun gista å Gilsbakka = Bring, vel bårne kvinde, manden dette

gummenvers — Gretter har taget hesten bort — og at den orddjærve

digter (jeg) ønsker at ride hoppen så rask, at jeg kan overnatte på Gils-

bakke.

27. Hverr hjorgrå5s bo5i reio heoan å5an hoti fyrri hart å svprtu

hrossi i rostu-ve&ri?; hann mun heldr hundeygr rekaz at sonnu lengi

undan i dag; sjå drengr, dåoum horfinn. er djarfr = Hvilken mand red

herfra for nogen tid siden stærkt på en sort hoppe i det sludfulde vejr?

han vil temlig skamfuld tilvisse længe lade sig forfølge i dag; denne

mand, rig på dåd, er djærv.

28. Hvem red på vor hoppe?; hvilken betaling vil udredes? hvem
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hvar nmn kuflbiiinn dulla?

(Gr.). Heim rei5 ek hryssu

at Grimi,

hann er gildr hjå kotmanni;

pat mun ek launa litlu;

låt okkr vera såtta.

29(HaUm.). Ætla ek hregg

i hraunketil

steypiz nibr

fra storfrerum;

par må hængr

hitta grundar

litinn stein

ok land hnefa.

30 (Hallm.). Erat mér dælt

at dylja J?ik,

ef pli vilt

vitja [jangat;

pat er or byg5

Borgh'rftinga,

par er Balljokul

bragnar kalla.

31 (Gr.). Mér stob målma
skurar

mundangs hvatr ok Atli

(staddr vilda ek svå sjaldan)

snarr Illugi fjarri,

på er ofælinn ålar

endr dro mér or hendi

(bru5r strykr hosk ef hræbumk
hvarma) Loptr enn armi.

32 (Gr.). Hått stigr holtum

fæti

Hallmundr i sal fjalla.

har set en storre tyveknægt? hvor mon kappemanden spiller? — Hjem til

Grim red jeg hoppen, han er dygtig ved siden af en husmand (som dig)

:

liden betaling vil jeg give derfor, lad os være forligte.

29. Jeg ved, at bygen styrter ned i lavakedlen (hulen) fra de store

ismarker (Balljokel); der vil Gretter kunne finde Hallmund.

30. Jeg har ingen lyst til at skjule mig for dig, hvis du har lyst til

at komme derhen; det er op fra Borgfjordingernes bygd, der hvor man
kalder det Balljokel.

31. Illugi snarr ok Atli, hvatr målma skurar, st65 mér mundangs
fjarri — vilda ek sjaldan svå staddr — , bå er ofælinn, enn armi Loptr dro

endr ålar mér or hendi; hosk brii5r strykr hvarma, ef hræoumk = Den
raske llluge og den kampraske Atle stod for langt borte fra mig — jeg

vilde ikke ofte være således stedt —, da den uforfærdede elendige Loft

trak fordums remmene ud af min hånd; den kloge kvinde stryger sine

ojne, hvis jeg er bange.

32. Hallmund går med hældende fod hojt i fjældenes sal.
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33 (Gr.J. Varb i Viorisfiroi

vigfiiss a benstiga

na5r i Vi Hils veSri

våpnhriSar framm skriSa;

kostr mun koppum traustum

Keldhverfinga at erfa;

olli hvatr or helli

Hallmundr,er ek komz undan.

34 (Gr.J. Rennr, så er rispar

tgnnum,

raunlitt, er skal bitaz

marr, né mæbiz f'yrri,

mest, fyr yftrum hesti,

en fyr mér um Myrar

margnennum dag penna

(fremd er hann firSr ok

sæmdum)
fisandi rann Gisli.

35 (Gr.). Hæg niiinat, hirfti-

Saga

hornflæbar. nu græoa

stor, ipo at steyptuz fleiri,

Steinolfs hgfubskeina

;

pvi er um Porgils ævi

pung van, at bein sprungu;

lySr segir åtta aSra

auftbrjota par dauSa.

36 (Hallm.). Pat er mér

synt,

33. Vigfiiss na5r våpnhri5ar var5 skriSa fram å benstiga i Virfils

veori .,i ViSrisfirSi"; traustum koppum mun kostr at erfa Keldhverfinga;

hvatr Hallmundr or helli olli, er ek komz undan = Det drabslystne våben

krøb frem på sårvejen (ind i såret) i kampen „i Vidrisfjord" (?); de tapre

helte får lejlighed til at holde gravøl efter Keldhverfingerne ; den raske

Hallmund fra hulen har jeg at takke, at jeg undslap.

34-. Marr, så er mest rispar tonnum, er skal bitaz, rennr raunlitt fyr

oorum hesti, né mæ5iz fyrri, en Gisli rann fisandi penna dag fyr mér
margnennum um Myrar; hann er fir5r fremd ok sæmdum = Den hest,

som kraftigst flænger med tænderne, når den skal bides, flygter ingen-

lunde for en anden og giver ikke først efter, men Gisli løb fjærtende

denne dag for mig, meget virksomme mand, over Myrerne; han er uden

hæder og ære.

35. HornflæSar hiroi-Saga, stor hofuoskeina Steinolfs munat nu hæg
græoa, po at steyptuz fleiri

;
pvi er pung van um ævi rorgils, at bein

sprungu; ly5r segir åtta aora auobrjota dauoa par = Kvinde, Steinolvs

store hovedsår vil nu være vanskeligt at helbrede; rigtignok faldt der

fere (end han); af den grund er der lidet håb om Torgils' liv, ford

knoklerne brast; man siger at 8 andre faldt dér.

36. Det er klart, at ingen kan stole på sin kraft; ti således svigter

i dødens stund mændenes mod, som lykken svigter.
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at sinu må odda leik

engi maor eiga knattum.

afli treysta,

pvit svå bregz 39. Synduz gild

å banadægri Grettis handa

holda hugr skylihogg

sem heill bilar. skjoldum peira,

po fiåk min

miklu stærri

eggja spor

ytum synaz.

37. Pottak gildr,

er ek Gretti strauk

nogu fast

nior af taumum: «A ™ ,.. , ,

, , .
40. Ek let nendr

sa ek hitt,
, , c * r .,

. . - . x .
ok hofuo fjuka

at horta gioroi , t^JY brognum at,

syna stund . , .J
,

er at baki gengu,
ser i gaupmr.

gyå flt kappar

Kelduhveriis

38. Pat var næst, atjån par

er Porir kom eptir lågu.

Arnarvats

upp å heioi 41. Hefi ek pussa

ok vit tveir ok peira kyn

vio tigi åtta hart leikit.

37. Jeg tyktes stærk, da jeg trak med megen styrke tojlerne af
Grette; det så jeg. at han så ned i sine hænder en betydelig stund.

38. Det skete dernæst, at Tore kom op på Ørnevandsheden, og vi to

havde en kamp mod firsindstyve-

39. Grettes hænders store hug tyktes svare for deres skjolde: dog har

jeg hørt, at man fandt, at de af mig uddelte sår var langt storre.

40. Jeg lod arme og hoveder ryge af de mænd, som angreb (Grette)

bag fra, så at 18 helte fra Kelduhverfe lå dér døde.

41. Jeg har hårdt behandlet hirser og deres slægt og klippeboere,

lemlæstet mange uvætter og slået mange Mandinger' ihjæl.
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ok hamarsbua,

en meinvætti

marga barba

ok blendingum

at bana orbit.

42. Sva alfa kind

ok ovættum

nær hefik olluni

oparfr verit.

43 (Gr.). Svinn mun segja

kunna

Sol gullbua stola

ept, po at eigi skipti

orb min, fobur pinum,

hvar ek ri5 um bæ breiban,

barb jos, næri garbi,

låbskreytis er litit

lib, meb dreng enn prioja.

44 (Gr.). Gekk ek i gljufr

et dpkkva,

gein veltiflug steina

vib hjorgæbi hribar

hlunns ursvQlum munni,

fast lå framni å brjosti

flugstraumr i sal naumu,

heldr kom å herbar skåldi

hQrb fjon Braga kvonar.

45 (Gr.). Ljotr kom mér i

moti

mellu vinr or helli;

hann fekz, heldr at spnnu

harbfengr, vib mik lengi;

42. Ligeledes har jeg været meget slem mod alvers slægt og alle

onde væsner.

43. Svinn S61 gullbua stola mun kunna segja ept fo5ur pinum, po at

oi'5 min skipti eigi, hvar ek rio me5 dreng enn prioja um breioan bæ næri

garSi: li5 bar5-lå5-j6s skreytis er litit = Den kloge kvinde vil kunne
bagefter fortælle din fader — uagtet mine ord har lidet at sige — , at jeg

har redet selv tredje forbi hans brede gård nærved gærdet; mandens
(mit) følge er lidet i antal.

44. Ek gekk i et døkkva gljufr; veltiflug steina gein ursvolum

munni vio hjor-hri8ar-hlunns ga?5i; flugstraumr lå fast framni å brjosti i

naumu sal; heldr hor5 fjon Braga kvonar kom å herbar skåldi = Jeg

trængte ind i den mørke kløft; den nedstyrtende klippefos gabede med
sin vandsvale mund mod manden (mig); den stride strom lå tungt foran

på mit bryst i klippekløften ; den hårde fjendtlige strom styrtede ned på
skjaldens skuldre.

45. Ljotr mellu vinr kom i moti mér or helli; hann fekz, heldr haro-

fengr at soimu, lengi vi5 mik: ek lét hoggvit harbeggjat heptisax af

skepti; bjartr gunnlogi klauf brjost ok svarta bringu Gangs = En hæslig

jætte kom mig imøde ud af hulen; han, i sandhed meget kraftig, brødes
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haroeggjat lét ek hoggvit

heptisax af skepti.

Gangs klauf brjost ok bringu

bjartr gunnlogi svarta.

46 (Gr.). Sverolitinn kva&

sæta

(saumskorSu) mik oroinn,

Hrist gjorir hreifa kvistå

(hæli ek) satt at mæla;

alllengi må ungum,

eyleggjar bi5 Freyja,

lagr i læra skogi,

lotu, faxi mér vaxa.

47 (Gr.). Opt nam skppum

at skipta

skjéma egg i lomu,

Jm er berserkjum birkis

bpohar&ur sjpt varSak;

gims Hjarrandi handa

Hristar vpror en misti,

Bjorn lét brått ok Gunnarr

båoir lif ok nåoir.

48 (Gr.). Enn kom ek einu

sinni

ut å brei&ri skutu

i Dyrholmum, darra

drengr ha&i rym lengi

;

bau& Torfi på pyoum
pegn me& storu megni

prautir pungra spjota

parfur Vébrands arfi.

længe med mig; jeg huggede skaftet af det hvasse hæftesværd ; det blanke

sværd kløvede jættens bryst og sorte bringe-

46. Sæta kva5 mik orSinn sverQlitinn ; Hrist hreifa kvista gjQrir at

mæla satt; ek hæli saumskor5u; alllengi må lagr faxi vaxa mér ungum
i læra skogi ; eyleggjar Freyja, bi5 lotu = Kvinden sagde, at jeg kun
havde et kort t

sværd'; hun taler sandhed; jeg roser hende; men længe

kan den lave Jiest' vokse i lårskoven på mig, der er ung; kvinde, vænt

på en dyst.

47. Opt nam skjoma egg at skipta skopum i romu, på er varoak boo-

harfiur berserkjum birkis (?) sjot, en Hjarrandi, vorbr Hristar gims, misli

handa; Bjorn lét brått ok Gunnarr båSir lif ok nåSir := Ofte afgjorde

sværdsæggen skæbnen i kamp, (som) dengang da jeg, kraftig i kamp
værgede gården for bersærkerne, og da krigeren Hjarrande mistede sine

arme; Bjorn og Gunnar mistede hurtig deres liv og fred.

48. Enn kom ek einu sinni lit i Dyrholmum å brei&ri skutu; drengr

hå5i lengi darra rym; Torfi, barfur Vébrands arfi, bauo på pySum pegn

meo storu megni prautir pungra spjota = Atter kom jeg engang på miu

brede skude og landede ved Dorhohne; ofte har manden (jeg) haft

kampe; Torve, Vébrands nyttige son, bød da den blide mand med den

store styrke de tunge spyds hårde dyst (kamp).
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49 (Gr.J. Svå var& skildr

fra skål di

skeljeggr brimis eggja

meiftr, jpott margir stæSi

menn at våpna sennu,

svå at ofærr var5 ara

endr af Grettis hendi

hlynr i hriftum benja;

hest gaf hann mér at lesti.

50 (Gr ). Vitt fra ek at Por

finnr ^ætti

J3egn sterkr svabilverka,

aldrs kvaz oddborr skyldu,

Arners sonr, mér varna;

åræfti brast ey5i,

einlyndr, J3ott mik fyndi

uti, orma setra,

einn, var ek eigi at beinni.

51 (Gr.). Gat ek fyr geira

njotura

gætt, jdvI at treystak mætti,

vibr umsåtum yta

aldrs, né |mt var sjaldan;

nu hefir gild meo gvjldrum

gunnelda bgr unnit,

rpmm eru rå<5 en grimmu,

rein afgpmul steina.

52 (porbj.). Flutta ek upp

or eyju

omett liQfub Grettis,

J^ann grætr nåla nauma

49. Svå var5 skeljeggr mei5r brimis eggja skildr fra skåldi, bott

margir menn stæQi at våpna sennu, svå at benja ara hlynr var9 endr ofærr

af Grettis hendi i hrioum; hann gaf mér hest at lesti = Således skiltes

den modige kriger fra skjalden (mig), uagtet mange mænd stod oprejst i

kampen, at han blev fordums ukampdygtig ved Grettes hånd i kampen;
til slutning skænkede han mig en hest.

50. Ek frå, at forfinnr Arnors sonr bætti vitt begn sterkr svadilverka:

oddborr kvaz skyldu varna mér aldrs; eyoi orma setra brast åræoi, bott

fyndi mik einn uti; ek var einlyndr eigi at beinni = Jeg har hørt, at

Torfin Arnors son ansås vidt omkring for at være en mand, stærk, hvor

det går hårdt til; krigeren sagde at han skulde berøve mig livet; men
han tabte angrebsdristigheden, uagtet han traf mig ene ude; jeg, med mit

ufortrødne (?) sind. viste mig ikke mere kampberedt (end han).

51. Ek gat gætt aldrs fyr geira njotum vi5r umsåtum yta — né

sjaldan var bat — , bviat treystak mætti; nu hefir gild afgomul steina rein

unnit gunnelda bor me5 goldrum; romm eru en grimmu rå8 = Jeg

kunde vogte mit liv for krigerne og deres baghold — ikke sjælden indtraf

det — , ti jeg stolede på min styrke; nu har den tykke(?) ældgamle kvinde

overvundet krigeren (mig) med trolddom; de fjendtlige råd (planer) er

trolddomsstærke.

52. Ek flutta omett hofu5 Grettis upp or eyju; pann liåra rau&an
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naubig håra-rauban;

hér matt, gjålfrs, a golfi

gribbits hpfub lita,

jpat mun fagrlogs Fri5i

funa alt, nema salti.

53 (Asdis). Mundub ei si5r

en saubir

(Syrar grats) fyr dyri

(komit er norbr at Njorbum

nytt skaup), å sjå hlaupa,

ef styrvibir stæbi.

ståla Freyr. i eyju

(verit hefi ek lofs um lybi

ljett) osjiikau Gretti.

54 (porst. drbm.). Eigi måttu

åtta

eggJ3ings bobar. hringa

Grund, or Grettis hendi

gebrakks koma saxi.

åbr hvardyggum hjuggu

herbendr fetils gerbar

axlar fot af yti

unnblakks hugar rakkir.

2. Af Hardar sag"a Grimkelssonar.

1 (Torfi). Gipt hefir ]3orna

J3optu

tøegn nam slikt at fregna)

gamall bålhribar beibir

urætr nåla nauma nauoig; hér matt å golfi lita hofuo griobits; Jpat muu
funa alt gjålfrs fagrlogs Fri5i, nema salti == Jeg bragte Grettes umætte-

lige (o: altid ufredelskende) hoved op fra øen: ham med det røde hår be-

græder kvinden nødig; her på gulvet kan du se forbryderens hoved; det

vil helt rådne for kvinden (dig), medmindre man salter det.

53. Mundub ei si5r en saubir fyr dyri hlaupa å sjå — komit er nytt

skaup norbr at Syrar grats Njorbum — , ef styrvi5ir stæbi, ståla Freyr.

Gretti osjiikan i eyju: ek hefi verit ljett lofs um lyoi = I vilde ikke

mindre end får for dyret (ræven) have løbet og styrtet eder i søen — der

er kommet ny skam her nord på over mændene (eder. fordi I dræbte den

s ?J9e)> — hvis mændene (I), kriger, havde truffet Grette rask på øen; jeg

har udtalt ringe ros om mændene.

54. Eigi måttu åtta eggbings bo5ar koma saxi or hendi gebrakks

Grettis, hringa Grund, åbr hugar rakkir herbendr fetils gerbar hjuggu axlar

fot af hvardyggum yti unnblakks = Ikke kunde 8 mænd vriste sværdet

ud af den modige Grettes hånd, kvinde, forend de modige krigere huggede

armen af den i alle henseender brave mand-

[H.] 1. Gamall brynfalla bålhrioar beibir hefir gipt Grimkatli borna

poptu; |>egn nam at fregna slikt: einvaldr aubs nam Njpnm sleina; ek
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brynfatla Grimkatli;

auos nam, yndi ok blibu

einvaldr Njprun steina,

get ek at gjpra mim litit

gamalmenni pat henni.

2 (Signi/). Braut i sundr

fyr sætu,

Sirnis hljoSs, men goori,

yta truik engi bæti

au5s hli&i pat siftan;

gaugr var ei g65r ens unga

gulls lystis enn fysti,

hverr niun heoan af verri,

hnefstr nmn po enn efsti.

3 (Grimkell). Auos hefir åtta

beioir

ogooa sér mobur;

hann nam fyrst at finna

fljoSs nygenginn jooa

bræbiorb, pau er bei5ir

brennu oss niun kenna;

atkvæbi lifa ly5a

lengr en nokkurr drengja.

4 (Grimk.). Tran5 r var ei

Torfi at deyoa

tvinna skoro ok borba;

hann gjgrir hrop at spnnu

hjørlestis i flestu;

sendi sviptir branda

get, at bat gamalmenni nmn gjora henni litit yndi ok bli5u = Den gamle

mand har givet Grimkel møen; det har manden (jeg) erfaret; den rige

mand tog hende til ægte; jeg formoder, at denne olding vil volde hende

liden fryd og glæde.

2. Rraut. men i sundr fyr goori sætu; truik engi Sirnis hlj65s yta

bæti bat sidan auos blioi; enn fysti gangr ens unga gulls lystis var ei

goor; hverr mim verri hedan af; po nmn enn efsti hnepstr = Han
knækkede halsringen itu for den gode kvinde; jeg véd, at ingen kan
siden gore det godt igen for hende; den unge mands første gang (trin)

var uheldig; den ene vil være værre end den anden herefter, og den

sidste dog værst.

3. Auos bei5ir hefir åtta sér 6g65a moour; hann, fyrst j65a, nam ny-

genginn al finna flj65s bræ5ior5, bau er beioir brennu oss mun kenna; at-

kvæoi ly5a lifa lengr en nokkurr drengja = Manden har fået en ond

moder; han, det første barn, fik, lige begyndt at gå, at høre kvindens

I moderens) vrede ord, hvis kraft han vil få at føle; folks udtalelser lever

længere end noget menneske.

4. Torfi var ei trauor at deyoa skoro tvinna ok boroa; hann gjorir

at sonnu hrop hjorlestis i flestu; sviptir branda sendi pessa silfurkess Gnå

å rekning at rongu; mål er at launa raun = Torve var ikke uvillig til

at volde kvindens død; ti i sandhed volder han manden ialt skam; han
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silfurkess (Ina pessa

å rekning at rpngn:

raun er mal at launa.

min at spnnu

bitrlig rao

at bana veroa.

5 (Hprdr). Skjald gaf mér

enn mildi

målmrjoor ok ei g65an;

hann mun burfa benna

begn i Hildar regni;

eigi hann sjålfr enn svinni

sinn grip, er ann minni

Au5i urojjvengs hlioar,

eiSis hringa meibir.

7 (Hgrbr). Hinn er mestr i

manna
minnuni hafftr, sem ek inni,

harmr i herkju stormi

hunnmargra ^orbjargar,

Sigmundi bau5 branda

brooir hennar moour

Au5i upp at fæoa

ermvangs å husgangi.

6 (porbjprg). Ver&ir bu svå,

at ek vita gprla,

våpnum veginn

i val fallinn.

peim skulu manni

8 (Soti). Hvi fysti bik

Hor5r at brjota

hus moldbua,

|)6tt Hroarr bæ5i.

hefi ek aldri

sendte denne kvinde med urette ud for at flakke omkring; det er på tide

at gengælde den prøvelse.

s

5. Enn mildi målmrjoOr gaf mér skjold ok ei gooan; hann mun burfa

penna begn i Hildar regni: hann enn svinni meioir hringa eiQis eigi sjålfr

grip sinn, er ann minni Au5i urSpvengs hliQar — Den gavmilde kriger

gav mig et skjold, lidet godt; han vil trænge til det, manden, i kamp;
denne kloge mand kan selv beholde sin kostbarhed, han som elsker mim
kvinde (o: søster).

(>. Hvis du bliver fældet i valen, vejet med våben, så at jeg véd det

noje, den mands død skal mine bitre råd tilvisse volde.

7. Hinn harmr i herkju stormi torbjargar sem ek inni er mestr hafOr

i minnum hunnmargra manna: brooir moour hennar bauo Sigmundi at

fæ5a upp ermvangs branda Auoi å hiisgangi = Den sorg i Torbjorgs

brust, som jeg taler om, vil mindes som den storste af mange mænd;
hendes morbroder bød Sigmund at opføde kvinden som fattigmands barn

8. Hvorfor lystede det dig Hord at bryde jordboens hus. fordi Hroar
opfordrede dig dertil; jeg har aldrig i mit liv voldt krigeren (dig) fortræd.
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hristi bloborma

angur gjort

æfi minnar.

V> (Hgrdr). Pvi gjorba ek

Jpegn at finna

ok fornan draug

firra au5i,

at hvergi mun
i heimi oli tim

verri mabr

våpnum styra.

10 (Soti). Horbr rænti mik

hringnum goba,

hålfu si5r vildak

hans of missa

en gjorvallrar

Grana byrbar;

hann skal verba

at hofubbana

J3ér ok ollum

f>eim er eiga.

1 1 (Hgrdr). Po liitt ek vissa,

at haldaz mund i

oli ummæli
eybi gobverka.

|)å skyldi eigi

skaub afgomul

lengur njota

lægis brima.

12 (Hgrdr). Åtta ek ei vib

léttan

aubar hlyn né blauban,

|oann var vant at vinna

vom, ur heibnum domi;

veit ek, jpå er ljos nam lita,

Ijot varb åsjon Sota,

vildi geymir galdra

greypr i jorbina steypaz.

9. Derfor har jeg besøgt manden (dig) og berøvet den gamle gen-

ganger hans rigdom, fordi der ingen steds i hele verden er der en værre

våbenbærende mand.

10. Hård berøvede mig den gode ring; langt mindre vilde jeg have

mistet den end alt mit gidd; den skal volde din død og alles, der ejer

den.

11. Uagtet jeg vidste, at alle ildgærningsmandens udtalelser skulde

stå ved magt, så skulde ikke den gamle tølper længere besidde sit guld

i ro.

12. Ek åtta ei vi8 léttan aé blau&an au5ar hlyn ur heionum démi;

vant var at vinna l>ann vom: ek veit. pa er ljos nam lita, varo åsjon Sota

Ijot : greypr geymir galdra vildi steypaz i joroina = Jeg havde at gore

med en ikke let eller fej modstander fra hedenskabet ; det var vanskeligt

at få bugt med den væmmelige karl; jeg véd at Sotes åsyn blev hæsligt,

da han så lyset: den gruelige troldkarl vilde styrte sig ned i jorden.
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13 (Hprdr). Minn varo mågur

hranna

raeir, ok svå er hann fleirum,

eini illr at.reyna

ellz i målafellum;

Porgrimu heldr ré5 heima

hvarflauss vera arfi;

er oss ståla styrir

stri&r, en verri sioar.

14 (HprdrJ. Gjora ré5 geymir

storra

gullhringa å aDpingi

osa enn at visu

elds fægi utlægan

hyski heioar ]poska

ok hjoiTunna miskunnir

(oss er engi å J3essu

otti) grettis séttir.

15. Vist mun Toifi treystaz

tandrauora Nilsanda,

hæoinn hpldr, at ri&a

heim i Botn at Gotnura;

get ek at viornåm veiti,

(varg truik Regnar bjargi)

margir meiSar torgu

mætti finnaz hér inni.

16 (Hvrdr). F165s hafoi felda

åoan

fimtån viou måna,

totta var Tyr å sættir

13. Mågur minn var5 meir illr at reyna i målafellum hranna ellz eini,

ok svå er hann fleirum: hvarflauss arfi forgrimu ré5 heldr vera heima;

ståla styrir er oss stri5r, en verri si3an = Min svoger blev fremdeles

meget ond (upålidelig) at prøve under processen for manden (mig) og så-

ledes er han for flere; Torgrimas son, hos hvem ingen bistand er at få,

forblev hellere hjemme; han er ond mod mig og vil senere blive værre.

14. Geymir storra gullhringa ré8 enn at visu gjora osa elds fa>gi ut-

lægan å albingi hyski (dat.) hjorrunna miskunnir heiSar boska ok grettis

sottir; oss er engi otti å bessu = Den rige mand fik mig tilvisse på al-

tinget domt fredløs i mændenes samfund både sommer og vinter; men
jeg nærer ingen frygt i den anledning.

15. Vist mun Torfi, hæoinn holdr, treystaz at rioa heim i Botn at

Gotnum tandrauora Nilsanda; ek get, margir torgu meioar mætti finnaz

hér inni, at veiti viSrnåm; truik begnar bjargi varg = Tilvisse vil Torve,

den spottelystne mand, have mod til at ride hjem til Botn for at over-

falde mændene (os); jeg formoder (dog), at der her inde vil findes mange
krigere, der vil yde modstand; jeg tror at mændene vil bjærge ulven

(dræbe til føde for ulven).

16. Illugi enn rauoi haf5i åoan felda fimtån floos måna viou: totta

Tyr var trauor å sættir: heldr réo grimmiioigr Geirr at gjalda bå rimmu;



VERS AF HARBARS 481

traubr, Illugi enn rauSi;

heldr ré5 Geirr at gjalda

grimniu5igr |)å rimmu,

nii fellu af veiti vella

vargfæBar jafninargir.

17 (Hgrdr). Mér liz målma
snerru

meibr, så er fer&ar bei&ir,

(hugspår hvergi bregbaz)

hann at njosnir kanni;

brennu skyldi burt hranna

Baldr sjå komaz aldri.

ef eybir alms p\i ré5i,

omeiddr så er sliks beiddi.

18 (porbjgrg). Var5 i lireggi

ln^rbu

HorSur feldr at JQrbu,

hann hefir åtta unnit,

unns, ok fimm at gunni;

heldr nam grimra galdra

galdr ramliga at halda,

mundi bitra branda

brandr elligar standa.

19. 1*11 hefir hingat

i hinzta sinn

feigum fotum

fold spornaba.

]?ér mun rétt,

å&r robull skini,

harbr Indribi

heiptir gjalda.

nu fellu jafninargir vargf'æ5ar af veili vella — Illuge den røde havde for

fældet 15 mænd; han var uvillig til forlig: i hoj grad har den grumme
Geir gengældt den kamp; nu faldt der ligeså mange mænd på lians side.

17. Mér liz målma snerru rnei5r, så er beiSir fer5ar, at hann kanni

njosnir; hugspår breg5az hvergi; sjå hranna brennu Baldr skyldi aldri

komaz burt omeiddr, så er beiddi sliks, ef alms eyoir réSi bvi = Det

forekommer mig, at manden, som opfordrer os til at begive os bort, er en

spejder; mine spådomme slår aldrig fejl; den mand, som rådede til sligt,

skidde aldrig slippe uskadt herfra, hvis jeg måtte råde.

18. Horour varo feldr at jordu i horou unns lireggi; hann hefir unnit

åtta ok fimm at gunni; galdr grimra galdra nam at halda heldr ramliga;

brandr bitra branda mundi standa elligar = Hord blev fældet til jorden i

den hårde kamp: han har dræbt 13 i kampen; den grumme galdersang

virkede meget stærkt på ham; ellers vilde krigeren endnu stå oprejst.

19. Dm har betrådt jorden herhen for sidste gang med dødsviede

fødder, med rette vil den hårde Indride slå dig ihjæh for solen skinner.

:\\
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1 (Helga)

ef >ja niættak

[A&al^egnshola

ok Qndvert nes]

Burfell, Bala,

bå5a Londranga,

Heioarkollu

ok Hreggnasa,

Dritvikrmol

fyr dynim fostra.

3. Af Bårdarsaga Snæfellsåss.

Sæl væra ek, 3 (Hetta). 116a skaltu fjall-

liroan

framm å log slirban.

par iiiun grå glitta,

ef vilt Grimsmio hitta.

par skalt på liggja,

?6rr er vinr Friggjar;

roi norpr eim nefskammi

nesit i Hrakhvammi.

2 (Helga). Braut vil ek

bråbla leita,

brestr ei strib i tlestu

mer fyr menja ryri,

mun ek dåliga kålaz,

pviat auSspenni unnak

alteit sefa heitum;

sorg må ek sizt pvi byrgja,

sit ek ein, trega greinum.

4 (Hetta). Ut roii einn å

båti

Ingjaldr i skinnfeldi,

tyndi åljån pnglum

Ingjaldr i skinnfeldi;

ok fertugu færi

Ingjaldr i skinnfeldi;

aptr komi aldri si5an

Ingjaldr i skinnfeldi.

[B.j 1. Lykkelig var jeg, hvis jeg kunde se [Adeltegnshole og Qndurt
næs], Burfell, Bale og hægge Lonklipper, Hedekolle og Hreggnase, Drit-

vikssand foran min fosterfars dor.

~2. Bort oil jeg hurtig søge; i alt pines jeg af kummer for (af kær-

liglied til) manden; jeg vil helt fortæres, ti helt glad elskede jeg manden
af varmt sind ; ikke kan jeg skjule min sorgens kummer; ene sidder jeg.

3. Du skal ro ..fjæld-fjænit" frem på det stride hav —
. der vil den

gru lyse — , hvis du vil ramme Grims fiskegrund; der skal du så ligge

— Tor er Friggs ven —
; den kortnæsede som så længe ligger ude skal ro

i flugt med næsset og Hvakhvamm.

4. Ud rode ene i båden Ingjald i skindpelsen; atten kroge misted

Ingjald i skindpelsen : tilligemed en 40 favne lang fiskeline (mistede)

lugjald i skindpelsen : gid h'tu aldrig mere kommer tilbage. Ingjald i

skindpelsen.
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5 (porirj. Trgll var Torfår- lotin um Eystri botna;

kolla; hugbak heimsku flag5i

trautt er hon laus; fra hryggspenning dag penna;

Knausum misti trøll et trausta

hon gekk leib, sem ek ljoSa, tir, en ek beygSa svira.

4. Af I>6rdar saga hredu.

1—11 tillagte Pordr selv.

1. Ek segi vig pau, er vågu yta, Leii'nis lautar

viroendr primu girbis, lind fagrvita, kindar;

Klyppr rau5 brand i bl65i å<5r vildu peir yldu

burs, Hildar, Gunnildar; eitrpvengs bana veita

på fell, hjåhns, i hpllu, brands me5 benja vyndum
hlaut, Klyppr, bana af Gauti, bruSr mærar vi5 kærust.

par vå ek polla fjora

prenrja lax me5 saxi. 3. Fått kann ek fleygi hrotta,

fegring um vå ek, segja;

2. Två lét ek Fåfnis fitjar ådr vildi så oldu

falla par til jarSar osæma Gnå Ijosa:

5. En trold var Torfåkolle; næppe er hun (nu) fri (løs og ledig);

fra Knøse gik den lede — som jeg synger om — foroverbøjet igennem Øst-

botnene; jeg tiltænkte den dumme trold denne dag et livtag: den stærke

trold mistede sin hæder; jeg bojede dens nakke.

[f\| 1. Ek segi pau vig, er viroendr Hildar primu girdis vågu;

Klyppr rauo brand i bl65i burs Gunnildar; {>å t'ell Klyppr i hollu. hlaut

bana af bjålms Gauti; par va ek fjora polla premja lax meo saxi = Jeg

mælder de drab, som mændene (vi) udførte; Klypp rødfarvede sværdet i

Gunnhilds sons blod; så faldt Klypp i hallen; han blev dræbt af krig-

eren; der slog jeg fire mænd ihjcel med sværdet.

2. Två Fåfnis kindar fitjar yta lét ek par falla tiljarSar, Leifnis lautar

fagrvita lind; å5r vildu peir veita bana oldu eitrpvengs mærar vi& meo
benja brands (?) vonduin, kærust briidr = To mænd lod jeg dér falde til

jorden, kvinde; iforvejen havde de villet slå manden (mig) ihjæl med
sværdene, kære kvinde (søster).

3. Fåtl kann ek segja hrotta fleygi; ek uin vå fegring: sa vildi å5r

6sæma oldu-ljosa (inå: pvi varfi ek bråor, al vågs blakkrennir uam spenna

31*
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|-ivi varo ek bråSr, at biiioi

blakkrennir nam sperma

vags, en vildi eigi

Var unna bliks dåraz.

4. Veit ek at eptir y ti

ormreits niunu leita

frændr ok vilja vend i

vapndoggvar mik hoggva;

eigi veit, po at itra

egg rei5i framm Skeggi

rikr, hvårt ek renn fra leiki

reinar elds fyr einuni.

5. Eigi skal ek fyr ytum

flyja

unda logs å pessum hindi.

gegnum, skal {»at Freyja

fregna

flæoar bals. a pessum hålsi;

heldr ætla ek bjålmi faldinn

hrotta søng at fremja lpngum.

eikikjols bo at mér sæki

ytar sex at våpna messu.

0. Haoa ek vist i vi5u

Vatsskar&i sokn haroa,

par lét ek Ijora fjprvi

tleins synanda lyna.

en Indrioi unninn

itr varo i byr ritar;

peim gaf ek lif er Leita

låodyri kann styra.

bri\5i, en eigi vildi Vår unna bliks dåraz = Jeg har kun lidet at fortælle

manden; jeg dræbte lapsen; han vilde iforvejen vanære kvinden; derfor

blev jeg hidsig, fordi han omfavnede kvinden; hun vilde ikke lade sig

forføre.

4. Ek veit, at frændr munu leita eptir yti ormreits ok vilja hoggva

mik vendi vapndoggvar; eigi veit, po at rikr Skeggi reioi t'ramm itra egg,

hvårt ek renn fyr einutn frå elds reinar leiki = Jeg ved. at frænderne

vil søge at hævne manden og ønske at nedhugge mig med sværdet: men
det er usikkert, om jeg flygter for én i kampen, selv om den mægtige
Skegge svinger sit udmærkede sværd frem.

5. Eigi skal ek flyja fyr gegnum ylum unda logs å pessum fundi a

pessum hålsi; pat skal Freyja flæSar båls fregna; heldr ætla ek, faldion

bjålmi, at fremja lpngum hrotta song, po sex ytar eikikjols sæki at mér
at våpna messu = Jeg vil ikke flugte for de dygtige mænd i dette mode

på denne hals; det skal kvinden erfare: tværtimod vil jeg. hjælmbedæk-
ket, jævnlig holde kampe, selv om de seks mænd angriber mig i kampen.

6. Ek haoa vist harSa sokn i viou VatsskarSi; par lét ek fjora Heins

synanda tyna fjorvi, en itr Indrioi varo unninn i byr ritar: peim gaf ek lif,

er kann styra Leila låodyri = Jeg havde tilvisse en hård dyst i det brede

Vatsskaid ; dér lod jeg 4 krigere miste livet: men den udmærkede Ind
ride blev overvunden i kampen: ham gav jeg liv, som forstår at styre skibe



VERS AF fORDARS. 485

7. Fellu i fieina skollu

fimtån vioir måna,

lundar, Leifnis grundar

lungs barn en sjan sårir;

par vå ek sex, en ek sær&a

sigrhnuggna par duggu,

(Qzurr hét så), yta

elds brands prumu landa.

9. Enn heti ek sex en svinna

(svellr moor af pvi) pella

gold i t gålga valdi

gullbaugs joru drauga;

grund, lét ek Qzur ondu

arms synar, par tyna,

lundrvarhann Ions enn sjaundi

logs, pells, veginn, pella.

8. Tolf vildu mér moldal1

nieioendr bana seiba

veita vafbra braula;

vann ek peim skaoa sannan;

senda ek sjau meo skunda

sækjendr våpna lækjar

ells til itrar hallar

OSins meo bryngloftu.

10. Kost geri ek pér å pessu

pars pu eggjar mik. Skeggi,

at ek skunda lit undir

eggfranan hjor seggja;

ef færa mik fjarSar

festendr pangat hesta

ygs, er Qzur vågum
afrendr feginshendi.

7. Fimtån Leit'nis grundar måna viSir fellu i fieina skollu. en sjau

lundar båru lungs sårir; jpar vå ek sex yta elds prumu brands landa, en

ek sær5a bar sigrhnuggna duggu; så hét Qzurr = Femten mænd faldt i

kampen, men syv var sårede; dér dræbte jeg seks krigere, men jeg sårede

dér den sejrberøvede usselryg; han hed Ossur.

8. Tolf nieioendr vafGra brauta moldar seioa vildu veita mér bana;

ek vann peim sannan skaoa; ek senda me5 skunda sjau sækjendr våpna
lækjar ells til itrar hallar 05ins meo bryngloou = Tolv mænd vilde tage

mig af dage; jeg tilføjede dem en virkelig skade; hurtig sendte jeg syv

krigere til Odins udmærkede hal med sværdet.

9. Enn heft ek, en svinna gullbaugs bella, goldit gålga valdi sex joru

drauga; m65r svellr af bvi; grund arms synar, ek lét Qzur tyna bar

ondu; hann var veginn enn sjaundi Ions logs hindr, pells bella = Atter

har jeg, vise kvinde, givet Odin seks krigere; modet svulmer derved;

kvinde, jeg lod Ossur dér miste livet; han blev dræbt som den syrende

mand, kvinde.

10. Ek geri pér kost å bessu Skeggi, pars bu eggjar mik, at ek

skunda lit undir eggfranan hjor seggja, ef ygs fjaroar hesta festendr færa

mik pangat, er vågum afrendr feginshendi Qzur = Jeg stiller dig den
betingelse, Skegge, eftersom du ægger mig dertil, hvis jeg går ud under
mændenes skarpæggede sværd, at mændene bringer mig derhen, hvor jeg

stærk og med inderlig glæde dræbte Ossur.
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11. Nu er bér rå8 at rj65a

rikr egg å mér Skeggi,

ef styrir hug. sem ek

heyri,

heldr bå er tekr at kvelda,

ok minniz svå manna,

morSeggjandi, tveggja

beira, er, fundar særir,

bér nåna vå ek, måna.

12 (AsbjQrn). Læt ek i hug

mér hvita

(hart mot er nu spjéta)

lind, barf ek lifts bins frændi,

leggfråns koma, Skeggi

:

eigi renn ek pviat innan

ek minnumz Gnar tvinna,

hpro mun vprn, su er verbum

vit frændr saman litnir.

5. Af Fostbrædrasaga.

Hræddur mjok var hinn, er

meiddi

hjor aldrigi, sviptir tjalda;

skulfu siban skips i ålfi

skjotlyndum meoal hårs ok

fota

bæbi tennur, bein ok æoar.

brann vizkunnar hverfi

bannig

firna hart sem eldr å

arni.

æslamikil var bessi hræsla.

11. Nu er bér nio at rjoSa egg å mér, rikr Skeggi, ef styrir hug. sem
ek heyri heldr bå er tekr at kvelda, ok minniz svå, morOe.ffgjandi, tveggja

beira manna, er ek vå nåna bér, fundar måna særir = Nu er det dig

rådeligt, mægtige Skegge, at rødfarve sværdæggen i mit blod, hvis du lun-

mod, som jeg hører (du har), især når det begynder at aftnes, og at du
mindes således, drabstilskynder. de to mænd som jeg dræbte og stod dig

nær, kriger.

12. Ek læt mér koma i hug hvita lind leggfråns, Skeggi: ek barf

li5s bins frændi; nu er hart sp.jota mot; eigi renn ek innan, bvi at ek

minnumz tvinna Gnår; hor8 mun su vorn. er vit framdr veroum litnir

saman = Jeg lader den lyse kvinde komme mig ihu, Skegge, jeg trænger

til din bistand, frænde; nu er der en hård kamp: ikke flygter jeg ud

(af kampen), ti jeg mindes kvinden; det vil blive et kraftigt forsvar, hvor

vi frænder ses sammen (til forsvar).

[F.] Hin mand, som aldrig beskadigede et sværd, blev meget bange:

siden rystede i den ilsindede mand fra hår til fødder både tænder, knogler

og årer, hans hjærte brændte så overmåde stærkt som ild på arnen:

denne hans frygt var fuld af vanvid.
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6. Af Krokarefssag'a.

Alle 3 af Krokarefr.

1. Mér baub niætan fura heitr fangabiz sveiti
;

måskeibs i dag breiban getit verbr sliks fyr snotrum

(trautt var ]>at tækt) i sættir seggjum, hoggs ok tveggja.

tynir knif ok bryni;

orms mærar hefik orum

unda naori or mundum 3. fikkiz bremja stokkvir

iijarta slig å hneigi (bat er likindi) at riki

hann ok vegit kannat. reyndr i roskum hondum

råb vart hafa båbum,

2. Robin var randar bryoja fyrr get ek hins, en hjørva

(råb kenniz) dag |)enna, hljombeibir mik veibi,

fursveigi hjo ek frægan (hugor mim hrobr), at

fl65s, i Gellis bl65i; bi'Qgbum

nu tel ek hefnt. en brafni hringbætandi mæti.

[K.] 1. MaskeiQs fiira tynir baub mér i dag mætan, breiSan knif ok

bryni i sættir: trautt var bat tækt; hefik kannat hjarta stig å hneigi orms
mærar unda naori or orum mundum ok vegit hann = Manden bød mig i

dag en fortræffelig, bredbladet kniv og hvæssesten til forlig; det kunde
ikke modtages; jeg har undersøgt brystet på manden med mit sværd,

rettet ved mine hænder, og dræbt ham.

2. Randar bryoja var ro5iu bemia dag i bloQi Gellis; ek hjo frægan

floos fursveigi : råd kenniz; nu tel ek hefnt hoggs ok tveggja, en brafni

fangaoiz heitr sveiti; getit verSr sliks fyr snotnim seggjum = Øksen
blev rødfarvet denne dag i Gellis blod; jeg huggede den bekendte mand;
der mærkes et (snildt) råd; nu mener jeg at et hug, ja to, er hævnede,

men ravnen fik varmt blod; sligt bliver omtalt for (blandt) kloge mænd.

3. Premja stokkvir, reyndr at riki, bikkiz hafa rå5 vart i båoum rpsk-

um hpndum; bat er likindi; fyrr get ek hins, en hjorva hljombeioir veioi

mik, at hringbætandi mæti brogSum; hr65r mun hug5r = Krigeren, hvis

magt er prøvet, mener at have os i bægge sine raske hænder (i sin magt);

det er ikke usandsynligt; men jeg formoder dog, at forend krigeren fanger

mig, vil han møde list (fra min side); mit vers vil blive forståt.
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7. Af Vfglundarsaga.

1 (Olpf). Veitk at gullhrings unna silki-Gunni

gæt ir

glabr kvebr betr en abrir:

sjå mun hljomr i heimi

hauklanda Vor granda;

engi er hirbir hringa

hvitr, svå at ek til lita;

einum vann ek eiba,

ann ek vel bjortum manni.

2 (Kelilr.). Eigi må ek å ægi

ogråtandi lita,

sizt er målvinir minir

fyr marbakka sukku;

leibr er mér sjovar sorti

ok sugandi båra;

heldr gjørbi mér harba

harma unnr i barmi.

3 (Vigl). Engri skal ek jdo

ungri

enn svå at ytar finni

annarri, en ^>ér svanni;

fri5 mun \>\i orb ok eiba.

år J3å er fyrri våru,

Hlpkk, po at spreytinn sprakki

spilli vår i milli.

4 (Vigl.). Truoi målmjpings

raeibir

margloba jpér troba;

hug5a ek sizt at hef&i

hringlestir J)ik festa;

eigi tjå5u eiSar

oss né margir kossar;

seint er kvenna ge5 kanna.

kona sleit vib mik heitum

5 (Vigl). Pola mun ek eld

sem ab rir

eggvibir, å mik leggi.

i. Jeg ved, at manden synger glad bedre end andre; den klang vil

tilfoje kvinden sorg her i verden; der er ingen lys mand, som jeg vil se

til; én har jeg svoret eder; jeg elsker varmt den. lyse mand.

2. Ikke kan jeg uden tårer se på søen, siden mine venner sank i

dybet; forhadt er mig det morkladne hav og den stigende bølge; bolgen

har bevirket en stærk sorg i mit bryst.

3. Ingen anden ung kvinde skal jeg dog elske fremdeles, så at nogen

mærker det, end dig kvinde; husk skonne kvinde de ord og eder, som alt

tilforn har bestået, selv om den overmodige kvinde (din moder) søger at

fordærve alt imellem os.

4. Manden (jeg) stolede på dig, kvinde; mindst troede jeg. at en

(anden) mand havde fæstet dig; intet nyttede mig ederne eller de mange
kys; først sent kommer man tilbunds i kvindesind; kvinden har brudt

sine løfter til mig.



VERS AF VIGLUNDARS. 189

råo eru J3iinglig f'ruSar,

[>ann sem raaSr eoa annarr;

hinn ^>ikki mér meiri,

ef menbrekku spennir,

i5inn, axlar meibum

annarr en ek, svanni.

hpndum, haukligt kvendi,

hårfogr ok grét saran;

titt flugu tår um troSu.

til segir harmr um vilja,

strauk drifhvitum dnki

dros um hvarminn Ijosa.

6 (Vigl). Mær, nem minar

visur,

munnfogr, ef vilt kunna;

pær munu \)ér at gamni

jporn-Grund koma stundum;

ef itrust verbr uti

eygaros litin Freyja,

J3å munt min en mjova

minnaz hverju sinni.

8 (Ketilr.). Skamt leidda ek

skyran

skrauta-Njøro ur garbi;

\)6 fylgdi hugr hånum.

hvert sem kæmi, lengra:

munda ek leitt hafa lengra

ef land fyr ægi væri,

ok ægur marr yr5i

allr at grænum velli.

7 (Vigl). Stooum tvau i tuni,

tok Hlin um mik sinum

9 (Vigl). Laugaubig strauk

laubri

5. Jeg vil kunne tale den ild så godt som nogen andre mænd. som
en eller anden lægger på mig, — kvindens beslutning er tung, — men den

(det) tykkes mig værre, hvis nogen anden end jeg omspænder kvinden med
mine arme, flinke kvinde.

6. Mø med den smukke mund, lær mine viser, hvis du vil kunne
dem: de vil blive dig en og anden gang til morskab, kvinde; når du, ud-

mærkede kvinde, ses ude, vil du, du slanke, hver gang mindes mig.

7. Vi stod to i tunet; hun den høgelignende kvinde med det skonne

hår, lagde sine arme om mig og græd bittert: rigt flød tårerne ned over

hende; sorgen, røber ens tilbøjelighed ; hun strøg sine lyse ojne med den

snehvide dug.

8. Kun kort fulgte jeg den forstandige mand bort fra huse; dog

fulgte min tanke ham længere, hvorhen han end skulde komme; jeg vilde

have fulgt ham længere, hvis der var land istedenfor hav, og hvis det

frygtelige hav helt blev til en griin slette-

Si. Kvinden, rig på badevand, strøg sæbeskum om mit hoved: ti har
jeg nu liden tilbøjelighed til en anden hovedtvæt; aldeles ingen anden
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lineik um skyr mina,

[>vi er mér enn til annars

obralt hofubbvåttar;

pllungis skal engi

auoi glæst et næsta

ein a aldri niirmm

asklaugu mér vaska

10 (Vigl). Sé ek å fjall bat

er Fjotra

framlunduSust sitr undir,

hér renni ek til hennar

hug rakkr, vinar augum:

ba brekku kveo ek bekka,

fruer bar er silr en pru5a

hlabs, en hli&ir aSrar

hugbekkri mér nokkut.

11 (Vigl). Ljost er ut at lita.

lauka rei5, yfir hei&i,

sol gengr si& und mula.

slikl langar mik l>angat:

fj oli eru mér |)ekk af bel lu.

f>vi er ek hljoor. valin tr65a,

vil' å ek vænst at leyfa,

valgrundar er sitr undir.

12 (Vigl), Ketiiri&r baB ei

kvi&a

kallmann i for snjallan

ung, bott oldur gengi

jafnhått skut ok stafni:

enn er å or5 at minnaz.

erum hraustir nu, Trausti,

vero ek af liarmi hproum

hriblyndr, Ketilribar.

13 (Ketilr.). Kenni ek Vig-

lund vænan

Vånar elds at kveldi,

kvinde, prydet med rigdom, skal for det første i mine dage vaske mig med
askelud.

10. Jeg ser på det fjæld, som den meget rasksindede kvinde sidder

tinder, med vennebjne: nu vender jeg modig min hu til (mindes jeg) hende;

den kære skrænt, hvor den skonne kvinde sidder, erklærer jeg for at være

mig en kende kærere end andre Her.

11. Lyst er det at se ud, kvinde, hen over heden: sent går solen ned

bagved fjældpynten; jeg længes derhen ligervis; fjælden e. hvorunder den

udmærkede kvinde sidder, er mig kære for kvindens skyld: derfor er jeg

tavs; jeg har at lovprise den skonne kvinde.

12. Den unge Ketilrid bad den modige mand (mig) ikke at være

bange på rejsen, selv om bølgerne gik lige hbjt med stavn og bagstavn:

endnu vil jeg mindes Ketilrids ord; nu er vi tapre. Trøste: jeg bliver af

den svare sorg uvejrssindet.

13. Jeg kender den af guldet prægtige Viglund i aften — det er

mærkeligt, at manden ønsker at træffe mig — , såvelsom Trøste: nu er
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lirn er, at fund minn girniz

flausta meibr, ok Trausta:

gipt er gullhlabs bopta

grannvaxin nu manni;

æ mun engi finnaz

eldri peim i heimi.

ef gæoingi gobum
grandar Fåfnis landa:

åhlaup munu eigi

einhlit vera rit ar,

fara skulum rétt til råba.

raunfrobum lund, brobir.

14 (Vigl). Leit ek aldrigi

auga,

pnnsetrs hati, betra,

ek lyg at bér eigi,

aubar Bil sizt skildum;

pess skal ek hals af herbum

hart bib ek. af sniba,

angur aubs af spongu.

args karls, er på fabmar.

15 (Trawsti). tit munub,

brendra bauga

brjotr, aldrigi njotaz.

16 (Trausti). Mundu mey på

er grandar.

minn vinr, glebi pinni:

lit hér, fremdar flytir,

feginn hvat gjorik segja;

skalattu, skrautlig silkis

skorb bott bér hafi oi'bit

ein at yndis meini,

uppskått um pat låta.

17 (Vigl). Mjok hefir mundar

jokla

mjallhvit numit allan,

den smækre kvinde gift: aldrig vil der findes i verden en ældre mand
end han.

14. Aldrig har jer/ med mine ojne haft et herligere syn, gidduddeler.

siden vi, jeg og kvinden, skiltes; jeg lyver ikke for dig; jeg skal hugge

hovedet af skuldrene på den arge ka'l, som favner hende; jeg rammes af
megen sorg for kvinde)).

15. I vil, mand, aldrig nyde hinandens elskov, dersom du tilfojer

den brave mand skade; fremfusende stormløb vil ikke ene være tilstræk-

kelige for dig. hårdt prøvede mand. broder; lad os bære os rigtig (for-

nuftig) ad.

16. Husk den kvinde, som berøver dig glæden, min ven: se, hæder-

fremmer, glad på, hvad jeg her har at sige: du skal ikke røbe det. at én

prægtig kvinde har voldt dig fryds-mén.

17. I hoj grad har den af sølvringe snehvide kone berøvet mig glæ-

den helt; der er stræng strom i havet(P); aldrig går de)) unge kvinde
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strangr er i storma b i 1 1 u i

straumr, mik kona flaumi;

aldri gengr en unga

eik, ^>ott vio mik leiki

fljoo, hygg ek at kvell kunni

kona pin, or hug minum.

18 (Ketilr.). f*oka mundir

pu, pundarr,

pinni tøfl, enn pflgi,

råb eru tjalda tr65u

teit, at oorum reiti.

(Bbndi). Enn er motsnuin

man ni

men-Hlin i dag sinum;

einskis må nema elli

auo-Baldr fra per gjalda.

19 (Vigl). Svå liz mer en

mjova

mabr binn, en brunfagra,

sem fåneytur fljoti

ferju-båtr meb skerjum,

en er ek sé bik sjålfa

stiangvaxna framm ganga.

er sem skrant! ig skrift

skeio yfir måva heioi.

20 (Vigl). Haltu vqi-S å

vænni.

vinr minn. konu pinni;

låt eigi Gnå geira

ganga mér at angri

;

eigi veit. ef uti

opt finnnm Bil tvinna.

Hlokk at hvårnm okrum

heimilari verbr seima.

21 (Vigl). Vilda ek verba

aldri,

viglundr, at pvi fundinn,

at vera svå tamr vio ti*65u.

mig af minde, selv om kvinderne leger med mig (viser mig al venlighed);

jeg tror (også), at din hustru føler ondt (sorg).

18. Du skulde rykke din brikke, kampkraftige (?) mand. til den

næste plads; kvindens (mine) råd er muntre. — Endnu engang er kvin-

den ondskabsfuld mod sin mand i dag; manden (jeg) har dog intet at

undgælde for fra din side undtagen sin hoje alder.

19. Således synes jeg din mand er. du slanke med de fagre ojne, som

en lidet brugelig færgebåd, flydende mellem skærene; men når jeg ser dig

selv, smækkert voksen som du er, gå frem. er det som om et prægtigt

storskib gled over havet.

20. Pas godt på din smukke hustru, min ven; lad ikke kvinden gå

mig til sorg; man kan ikke vide, om jeg ofte træffer hende tide, hvem af

os der får storst ret til kvinden.

21. Aldrig vilde jeg, kriger, ønske at blive greben i det, at være s«
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at taki ek manus konu

annais,

iiema at mér i myrkri

manligr kæmi svanni,

bat tek ek tindan ei5i.

at ei til hennar breifik.

22 (Vigt). Ann ek, bott ut-

halt renni

eikikJQlr enn folvi,

muna bér minn hagr bikkja

mannligr. konu annars;

eigi kann ek, et' onnur

jafnblib veror mér si5an,

vindr rak knorr or klandi,

kvinna nokkuru sinni.

23 (Vigl). Svå vilda ek bik

sjaldan,

svinn brubr. koma at finna,

horvi glæst, at hristi

hrumr maor at bér krummur;

heldr vilda ek halda,

Hlin. at vilja niinum.

lysigrund, i landi,

lioar elds, um bik mioja.

8. Af Mågus sag-a

Alle tillagte Mdgus.

1. Ek hefi visendi

vist i brjosti

meiri miklu

en inenn vita:

sé ek hvar hukir

hirS å bekkjum,

hjartadeigir,

et' herja skal.

kvindekær, at jeg tog en anden mands hustru, medmindre en elskovsftdd

kvinde kom til mig i in orke, så vil jeg ikke aflægge ed på, at jeg ikke

rørte ved hende.

22 Jeg elsker en anden mands hustru, selv når det lyse egeskib løber

ud ad (bort herfra?); du vil ikke finde min stilling menneskelig; min
forstand svigter, om nogen kvinde bliver mig nogensinde herefter så kær;

vinden førte mit skib ud af faren.

23. Således vilde jeg, kloge kvinde, prydet med lin, sjælden træffe

dig, at den affældige mand ryster sine krumme fingre hen imod dig; hel-

lere vilde jeg, kvinde, ifølge min lyst, lier i landet lægge min arm om din

midje, lyse kvinde.

[M.] 1. Jeg har tilvisse i mit bryst langt mere visdom, end nogen
véd; jeg ser, hvor hirden sidder sloj på bænkene, feje i hjærtet, hvis do-

skal kæmpes.
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2. Sé ek hvar sitja 3. Veit ek i pndvegi

Sveinn ok Helgi, g5ru sitja,

peir er rog bera så er i råoum

rekka å millura; reyndr at illu;

|)ikjaz garpar rigar bu i ri'inii.

i gamanmålum, ragr ert, Ubbi,

eru lysk vir tveir, bér er verst gelit

lvmsku-drengir. er bik varSar mest.

9. Af et digt om Olaf Tryggvason.

1. . . .ok seg5i. ... 3. For i braut å båru

gid lofar pSling mikian bauglestir af hesti

opt ok prju å lopti. ok

. . .bekkjar herrekkir;

2. ...or grundu.... satt var at seggjum potti,

kendi bengill Prænda såz bengils spor engi,

breksnjallr um byg5(?) alla opt sæiz Olåis gipta.

mildr beim er heibni heldu jøfurs fero kynjum ver5a.

hvartveggja(?) tru seggjum.

2. Jeg ser, hvor .Sven og Helge sidder, de som bagvasker folk ind-

byrdes; de er helte i gammenstale, men er bægge to dådløse og under-

fundige.

3. Jeg ved at der sidder i det andet hbjsæde en, der i råd kendes

som ond; du er rank nok i sædet, men fej er du Ubbe; du er værst i det,

sum angår dig mest.

[O. T.J I man roser den gavmilde konge — ofte flegte han med]
tre sværd i luften.

2. Trendernes kraftmodige milde konge lærte overalt i bygderne de

mænd, som fastholdt den hedenske tro. troen på gud.

3. Manden drog bort fra skibet på bølgen ; sandt var det,

at mændene syntes, at kongens færd gik underlig til. der sås ingen spor

efter kongen, og at Olafs lykke ofte kom tilsyne.
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4. Valdr nam vigs å

kveldi

vitr uin kong at sitja.

på la hoskr i hvilu

hildingr i lyptingu,

svå at skJQldungur skyldit,

skgptum glaor, af NaSri,

jpess at Porkell vissit,

prekstrangr niega ganga.

5. Varb ei varr fyrr

sverSa

valdr, en steypt var Baldri

baugs af byrjar taxa

braut å sildar lautir,

Jpar var or lund af landi

lastvarr kominn harri:

„seggr gjalt, sonr kvao

Tryggva,

sviiinr forvitni JDinnar".

6. Upp dro hilmir heppinn

hugstrangr å Orm langan

mann, så er mentir kunni

mest, af sjo i festi;

„vist hefir V9knat næsta

vendr dyrSill pinn, frændi",

yngvi oorum konguni

af

7. Gekk at guSvefs skikkju

gobr skjøldungur pjobar:

skinn ok skrubi hennar

skemt var alt af salti;

glaor tok gramr å klæbi. . .

10. Løse vers.

1. Meyjar bao men-Tyr

mætrar, så er fågætr.

hljotr fekk vib hryggbrol

håsætrs våtar nætr:

i. Den kloye kriger ( Torkel dyrdil) belurede kongen en aften — da
lå den kloge fyrste på sit leje i løftingen —

. saledes, at den kraftige,

spydglade konge ikke skulde kunne forlade Ormen, uden at Torkel vidstedet.

5. Krigeren mærkede intet for end han blev styrtet af skibet over-

bord ud i søen; dér var den syndsky konge kommen fra lunden i land;

,.kloge mand, nn skal du undgælde for din nysgærrighed" , sagde Tryggves son

6. Den heldige, modstærke konge, han sum besad de fleste idrætter,

trak manden op på Ormen den lange op af havet i et tor: „tilvisse er

du, din prægtige Dyrdil, bleven tilgavns våd, frænde"

7. Folkets gode fyrste gik til purpurkappen; dens skind og skrud

var blevet helt fordærvet af saltvandet; den muntre konge tog klædet

(Lappen) op. . . .
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krapti var ok konu sviptr

kauSi, var hann pess

trauor;

slik gjpraz mål mjo

mærSar i skaup færo.

2. Pater ertu ok princeps

feiti.

procussiil ertu svartra pussa,

rex heitir pu lifra ljossa,

låtprubr ertu domnus hu5a,

pieses ertu ok lofbimgr lysis,

leors kalla pik césarem allir,

magister ertu maks ok leista,

margsvinnr ertu dux fyr

skinnum.

.'I (norsk?). Lpgmabr skyldi

rpskr ok réttr.

réttligr er pat lggmanns

stéttr,

så mun pykkja lyonum léttr,

er Iggin segir, på er hann er

fréttr

:

Moyses kunni logmåls list,

lengi talaoi hann vio Krist;

trautt fær laganna mannfolk

mist

;

minn gub fåi oss himna vist.

Gejstlig digtning1

.

En drape om jomfru Maria (Måriudråpa).

Begyndelsen mangler åbenbart.

I. Heil gle5i ok mildt mo&ir, gpfugt pndvegi greindra

matt priskipat våttaz guodoms farar bloma;

[L. v.J. 1. Manden bejlede til den udmærkede mø: han opnår sjæl-

den meget; han fik våde nætter på grund af „rygbrudet" (afslaget);

staklen mistede både sin kraft og kvinden; det var ham meget imod;

sådanne småting gor man til genstand for spot på vers.

2. Du er pater for og princeps over fedevarer; du er proconsul

over sorte punge (sække); du kaldes rex over de lyse levere; du er dom-

nus (dominus) over huder, høvisk i lader; du er præses for og konge

over tran; alle kalder dig for cæsar over skind; du er magister for

smdrelse og (skind)sokker; du er en meget klog dux for skind.

:>. Lagmanden skulde være dygtig og retfærdig, det er lagmandens

rigtige stnnd (adfærd); folk vil synes at han, som siger hvad lov er, (da)

er forekommende, når han bliver adspurgt (derom); Mose forstod sig på
lovgivnings-kunst ; længe havde han talt med Krist; menneskeheden ril

næppe (aldrig) gå glip af loven (de 10 bud); min gud give os ophold i himlen.
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gubs Jdren ni rig veik bann veg,

pil ert enn skipaSr hennar

hofuSkastali, hæstuni,

hæstr, manndyr&um glæstrar.

2. Sendi son, fra bønduni.

sinn. me5 Jausn at vinna

dauoans, ^engill, bj65ir,

beyranns i kvi5 meyjar;

beim bjo su vi5 soma

snotr mær fri5ar stæri

vist heimili ok liæstuin

hofuSstab frgmum jofri.

3. Pu ert Maria meira

metin allri J3J65; betri

bér synir gu5 greinir

gjarna, sjovar-stjarna.

Lofar bå er ollum er efri

ein rétt i veg hreinum,

Krislr skipar hjå sér hæsta

heirns drotning, li5 beima.

4. Oss fel lasta-lausa,

likn vel kend, å hendi,

komin upp å hæ5 hinina.

hjalp min, svni binum;

hrittu olluin otta,

undirgrepti ok heptuin

tlærfta hart af fyrSum

fåroilugra dJQfla.

5. Oss bungliga brpngdum

bu hlif, konungr vifa,

traust hafa menn et mesta,

mær gpfug, af bér, kærust;

dragbu til drottins byg5a,

drotning heims ok gotna,

[M.]. 1. HU dig, glædens og nådens moder; du kan kaldes et ædelt

af tre besat højsæde for guddommens omtalte (?) rejse (?)-blomster ; guds
treenighed henvendte til hende, den med de h6)este dyder udstyrede, disse

ord: du er endnu dens hojeste hovedkastel.

2. Himlens herre sendte sin son i møens moderliv med den frelse at

befri menneskene for dødens bånd; den kloge mø beredte med hæder den

fredsbringer et sikkert hjem og den hojeste udmærkede fyrste en hovedstad.

3. Du, Maria, vurderes hojere end alle andre; gud viser dig gærne,

sø-stjærne, bedre Ung; menneskenes skare lovpriser hende, som ene rigtig

er hojere end alle i ren hæder; Kristus bænker verdens hojeste dronning
hos sig.

4. Befal du, vel kendte nåde, min hjælp, kommen op i den hoje him-

mel, os syndbefriede til din son; stød al frygt og de vrede-stærke djævles

falskhed oy forbitrelse med kraft bort fra menneskene.

5. Kvinders konge, beskyt os i tunge trængsler ; ædle kæreste mø,

menneskene har i dig den største beskyttelse, led dti, verdens og menne-

32
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allan lyb fra illu

aptr meb binum krapti.

6. Lytr Måriu mætri,

matt hennar gub våttar

dyrb, pil himna hirbar

hjprb ok folk å jprbu.

Blib ok blessub mobir

blom heilagra doma,

dugir himna gub guninum,

gjorvallra må kallaz.

7. Jesu. geym. svå at

geystar

gubs orbs megim forbaz

kvalar, binnar. vér brælar,

brifhrobigrar mobur;

vaktabu vårar sektir

verblaust ok gef trausta,

heilagr Kristr, i hæstri

himins dyrb glebi fyrbum,

8. Sæl ok harbla heil ug

heyr Maria vårar

bænir, bragna pinu

bot ok synda Ijotra;

holl. taktu i frib fulian

fljott, miskunnar drottins,

af greypustu glæpa

grand i vårar and ir.

9. Skinn meb sælu sannri

(sannfrétt er bat) manna
hjålpar-vån ok hreinum

hæst lif gubi et næsta.

Lytr øll verpld itri

yfirbjobkonungs mobur:

verb er drotning dyrbar

dæind til efri sæmdar.

10. Buit åstum ker kosta

konungs ert glæst et hæsta

smibat bezt ok bæbi

skenes dronning, med din kraft hele menneskeheden tilbage fra det onde

til herrens hjem.

6. Hele himmel-hirdens hjord og menneskene på jorden dyrker den

herlige Maria; gud bevidner hendes kraft ved herlighed: den blide, vel-

signede moder kan kaldes alle hellige ^dommes' blomst: himlens gud
hjælper menneskene.

7. Jesu, beskyt din trivsel-beromte moder, så at vi guds ords tjænere

kan undgå hæftig pine; hellige Kristus, gengæld ikke vor skyld (o: forlad

os vor skyld) og giv menneskene fryd i himlens hojeste herlighed.

8. Salige og højhellige Maria, hør vore banner, du som er frelse fra

menneskenes pinsel og hæslige synder: nådens herres hal. tag vore sjæle

hurtig i fuld fred fra syndernes gruelige mén.

9. Menneskenes frelses-håb og hojeste liv skinner med sand salighed

— det ved vi vist — nærmest ved den rene gud: hele verden dyrker over-

folkekongens herlige moder: herlighedens herskerinde er dbmt værdig til

hojere hæder (hæder i himlen).
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byrstalls me5 list allri;

fjaoan flaut ilmr at ytum

allr gubs ok vel fallinn

brunnr, så er beztr at spnnu

bo5az. eilifrar heilsu.

11. Heil Jdu, er bjålpar

sålum,

heiras pry&i ok lit beima,

dyro himneskrar hirSar

heiSskir friSar deilis;

pu ert makligusi iniklu

miskunnar ker funnit,

. . . .hjalp ok sæla

hreiii, me5 gu5i einutn.

12. Hlaut Maria mætan
niinn græ5ara at fæoa,

hått ferr dyr5 su er druttinn

dåbnenninn gefr henni.

Lofar osv.

13. Fyld er Maria mildi

mjuk, andvarpa . .

.

Iy5r å lå5i

lifs vegr, gumnar fegnir;

døggva, drotning seggja

dåSvis, paradisar. .

.

eps at geyma
gamals, jpott djoflar hainli.

14. Pu reiknaz lasta læknis,

lamit eigi meo hamri,

holuSmusteri ens hæsta,

hjålpremdrar skynsemdar;

l^ar nam jpjooar styrir

{3y5r manndomi skry5a

10. Du er himlens konges hojeste udmærkelses-kar, tidstyret med
kærlighed, forfærdiget som det ypperste og prydet med al kunstfærdighed

;

derfra flød guds hele duft til menneskene og den evige saligheds behage-

lige kilde, der bebudes som den i sandhed bedste.

11. Hil dig, der hjælper sjælene, du verdens pryd og menneskenes

liv, fredens styrerens [der bor måske læses grefåis] himmelske hirds lyse

herlighed; [menneskenes, l)Qlda?| rene hjælp og salighed, du er fundet at

være nådens mest fortjænstfulde kar sammen med gud alene.

12. Marias lod blev det at føde min herlige frelser: hojt rager den

herlighed, som den dådkraftige gud giver hende.

13. Den omme Maria er opfyldt af nåde... livets hæder, menne-

skeneglade; beduy du, menneskenes dådkloge dronning, selv om
djævlene vil hindre det.

14. Du regnes for at være syndernes hojeste læges hovedtempel, ikke

hamret (opført) med den frelsekraftige fornufts hammer; dér prydede

menneskehedens blide styrer sin guddom med manddom og indrettede sig

et herligt brudeleje.
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gubdom sinn ok samdi

sér brubhvilu skéra.

15. Hreinn fremr sigri

sonnum
solstyrir mey dyra;

vist er lybr af lystum

leystr, så er henni treystir.

Bl 15 osv.

16. ViSir bliks fernis flæbar

fyrri raerkja spyrja;

mér a håri

halt fa5mandi såtta;

pviat fylling ens fulla

fribar af Jjinum ibrum
syndir, geisli grundar,

gub ok mann borinn sannan.

17. Fagna J3U mær af megni

miskunnar full brunni,

dyr gazt oss af

.... gubs ok ... frobu.

fagnabu orb pviat vorbiii

alfrjåvaban håvan

lifs åvoxt ok leyfban

Ifeyndardoma] bloma.

1<S. Ljoss . . rpbla ræsir

rausn magnar geb bragna,

dåb fremr drottins niobir

dygg, J3ar er aldri skyggir.

Lytr osv.

19. Fagna |hi fullrar tignar

fagrt blom. i manndomi

upp risandi, rosa

rj 6b, listugum Kristi;

fagnabu. Jesu eignaz

åstar limir til himna

stig ^)inn gæzku gnoga

(gnogan?)

gob[ir dyrbar] mobir.

15. Den rene solstyrer giver den herlige mø sand sejr; tilvisse be-

fries de mennesker, som stoler på hende, for synder.

16. Man sporger om tidligere tegn ; ti du, jordens, stråle, viste

den fuldkomne freds fylde, gud og sandt menneske, født af dit moderliv.

17. Glæd dig kraftig, mø, fuld af nådens kilde; ; glæd dig

over din modne livsfrugt(P) og mysteriernes lovpriste blomst [måske skal

der i l. 5 læses- jpr&].

18. Solenes lyse konge styrker kraftig [rausn dat.] menneskenes sind;

herrens trofaste moder udøver dåd, hvor det aldrig bliver morkt.

19. Glæd dig, den fulde hojheds fagre blomst, røde rose, over den

idrætsrige Kristus rejsende sig i sin manddom, glæd dig, hellighedens

moder, Jesu gode kærlige lemmer vinder din vej, fuld af godhed (?), til

himlen.
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20. FagnaSu mildi megnub

mobir alls ens goba;

sonr binn sinum monnum
setr ol Ium bik betri;

binn brå [hljomr?] å himnum
bijob yfir allar bjobir.

frumtignub matt fagna

fru min lofi binu.

21. Heitur glyggranns gætir

gobr vegligri mobur

sinni sér at unna

(satt mål er bat sålum).

Lofar osv.

22. Vitr ert seggja sættir,

sannhrobig gu&s mo&ir,

lætr eigi lymskar inutnr

Ijiigorb af bér kuga;

en ef gagns burfa begnar

bins vib naubsyn sina,

gobs vitnis ber bu gotnum

greinir framm meb einurb.

23. Heil sér bu, meyja mildra

mildust, en bér vildi

fylgja hugr. . . helgum

hefr ek alls konar illum

afgerbum mik vafban.

spnn, kom bu sålu minni.

s. . . . gnott, i friS drottins.

24. Has kant hjortu at lysa

hreggranns konungr seggja,

[prybir] drotning dåbum
dagstalls verold alla.

Blib osv.

25. Brubr, ått bezta kvebju,

blib, skyldasta, viba

kristnir menn bat kunna,

20. Glæd dig, alt det nodes moder, kraftig ved miskundhed; din

son sætter dig hojt over alle sive mænd: dit ry(?) høres lydelig (?) frem-

for alle menneskers i himlen: hovedhædret kan du. min frue, glæde dig

over din ros.

21. Himlens gode beskytter lover sin herlige moder at ville elske

hende: det er sandhed for sjælene(P).

22. Bu er en klog forliger af mænd. guds sandpriste moder, du
lader ikke underfundig bestikkelse kuf (lokke) usandfærdige ord af dig:

og hvis folk trænger til din hjælp i deres trængsel, aflægger du et godt

vidnesbyrd om folk med oprigtighed.

L
2'.\ 11 il dig, nåderigestf af nåderige møer. : jeg har viklet

mig ind i mange slemme forseelser: sande rigdom på..., bring min sjæl

til herrens fred (i fred med herren).

24. Den hojc himmels konge, du forstuv at oplyse menneskenes hjær-

ter; himlens dronning pryder hele verden med udmærkede gærninger.
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konungs aldar, meb valdi:

orb pau, er harbla heilug

heyraz, per i eyra

sendi gnb til grundar

Gabriel at méla.

26. [Heil Maria] hæri

hér funnin miskunnar

gubs l'ull gæzku allri

gnott, er [meb per] drottinn;

blessub ert, er birtiz

bot lifs, framar snotum;

tignaz, blessat bragna

blom, pins kvibar somi.

27. Hår gefr hjålpir [storar]

heims valdr kyni beima.

Kristr ok miskunn raesta

meginteituin [her] veitir.

Lytr 08V.

28. Kaup veit dyrt fyr

dråpu

drotning himins ok gotna.

hrobr nem i holdar kvæbis;

hef ek slæm en lyk stetjum:

pa . . . or grøf gryttri

gaft mær bragar stæri

blindum bjgrt at venda

braut ok styrk [i prautumj.

29. Bænheyr Maria mina

målsgnott ok bjarg sålu,

miskunnar parf ek pinnar.

pyb mær gubi kærust:

libr at Ijosu kvæbi,

25. Menneskenes konges blide brud. du har ret til den bedste hilsen

tilligemed din magt; den kender kristne mænd viden om; gud sendte

Gabriel til jorden for at sige de ord, der høres som meget hellige, i dit øre.

26. Hil dig Maria, her fundet fuld af guds hojere nådes hele god-

heds fylde, herren er med dig; velsignet er du fremfor alle andre kvin-

der, du som viser dig som livets bod: dit moderlivs hæder æres, menne-

skenes velsignede blomst.

27. Verdens hoje hersker giver menneskenes slægt stor frelse, og

Kristus yder den meget glade menneskeskure den storste nåde.

28. Himlens og menneskenes dronning, giv (mig) en herlig Ion for

drapen; man tilegne sig digtets lovprisning; jeg begynder nu ,slotnen',

efter at være færdig med stevene; du lyse mø gav den blinde digter at

komme bort fra stengraven og kraft i modgangen(P).

29. Bonhør, Maria, min tales rigdom og frels min sjæl. jeg trænger

til din nåde, blide mo, der er gud kærest; det lider mod enden af det

lyse digt, din pris vil jeg fremføre, jeg er forpligtet til med godt at gen-

gælde dig, fyrsters ædle pryd-
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lofi pinn vil ek ofra:

skvldr em ek gobu at gjalda

gømg pry5i per jøfra.

30. Heil gu5s liåleit moSir

sjovar stjarna,

mær, er mikii styrir,

merkt jafnan pvi nafni:

hlib kallaz ok hylli

himinrikis pér likar.

sæl ert slikra måla,

sannleikr ok dygb manna.

31. Upp nam pu hjalp meo

hpppum,

håva dyro ok ave,

åst vår ok kær Kristi,

knnn [af Gabriels] munni:

i fribi guos g65um

grundvpllr ertn sprunda,

nafn skiptandi at n...

Eva funnit.

32. Leystu meb frelsi føstu

trek bond af ly5 sekjum,

bok enda blindum

ber framm Jjos at kjoså;

braut rektu, fræg5ar fly tir,

fars afgerSir vårar.

yndis rot. en ytum

alls bi5 g65s meo kalli.

33. Syn pik gæzku grundar

gu5s [fro&asta] mooir,

pess er af pév at visu

pybr var borinn me5 pryoi:

blessn5 van ok. bænir

berr, skinandi, pinar

heilagr Kristr i hæsta

himins dyro, loti fyr5a.

30. Hil digt, guds hoje moder, søens stjærne, mø, som besidder mild-

hed, altid betegnet ved det navn (o-. Maria); du kaldes himmeriges port.

og du elsker menneskenes hyldest, sandhed I ærlighed) og dyd; lykkelig

er du ved slig en omtale (benævnelse).

31. Du iværksatte hjælp med held, hoj herlighed og ave, du vor

kærlighed og kær Kristus, kendt ved Gabriels (?) mund; i guds gode fred

er du kvinders grundvold • (o : forbillede), ombyttende [bogstaverne i] Eva
[til ave].

32. Løs du med fast (sikker) frihed de snorende bånd af den syndige

skare bring lys frem til de blinde; jag bort, hæderens befordrer,

vore slemme synder, frydens rod, og bed om alt det gode for menneske'

heden ved kaldelse (til saligheden).

33. Vis dig kyndig i godhed, moder fil jordens gud, ham som til

visse blev blid født af dig i herlighed: velsignede håb og skinnende ved

menneskenes lovprisning, den hellige Kristus bærer dine bonner til him.

lens hojeste herlighed.
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34. Einkannliga, [mær],

monnum
mest liknar pli flestum.

allra manna i milli

mjukiist ertu sjukum;

gofug e[ik ger | oss [mjukaj

greinar lifs ok hreina;

låt oss af greypum glæpum

guoi treystandi leysta.

35. Veittn oss hæst at

hitta

hreint lif, konungr vifa;

bu5u veg bragna græoir

i tran Krist at Hta.

[V. 36—89 er så beskadigede, at de ikke kan restitueres].

40. Heil verpu drotning

dyroar.

dyrt skrin himinstyris.

hått rann hofuodrottins,

hertjald [konungs aldar];

pik fann bu o ok breiba

bygo hæstra manndygoa.

41. Heil verpu drotning

dyroar,

doma vegr ok blomi,

skjpldr vårr, skjol gott aldar,

skærleikr. dyg5 ok æra.

bjålpar staor ok stolpi.

stétt vitr ok bols léttir.

gata lifs ok van gotna,

grein lofs ok bot meina.

42. Heil verpu drotning

dyroar

dags sønn valin mpnnum.

liknar rot ok læknir,

lybs vegr, gipt ok pry5i

;

34. På en udmærket måde er du. mø, nådig mod de fleste menne-
sker; men blandt disse er du allermildest mod de syge; livets ædle eg.

gor os ydmyge og rene: lad os. stolende på gud. blive befriede for de

gruelige synder.

35. Giv os, kvindernes konge, af vinde det hojeste rene liv; bered

vejen, menneskenes helbreder [resten og v. 36—39 uigengivelige].

40. Hil dig, herlighedens dronning, himmelstyrerens herlige skrin,

hovedherrens hoje hus. menneskenes konges hærfelt, dig fandt (man) at

være de hojeste dyders bod og brede bygd (hjem I.

41. HU dig, herlighedens dronning, dommes hæder og blomst, vort

skjold, menneskehedens gode værn. skærhed. dyd og ære, hjælpens sted og

stolpe og vise grundlag, du so»i letter ulykken, livets vej og menneskenes

håb, lovprisning og bod for mén.
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heitir {du stigi ok stræti dyr gef jau mér at skyra

styrkr til ljoss frå niyrkrum. ljos, vil ek frelsi fysaz,

grundvollr gæzku allrar, frioar, ^ess ek skal bioja;

gimsteinn konungs hinina. sæll laoi oss ok alla

ottlaust meb sér drottinn

43. Heil verJDU drotning (Krist lofi herr) i hæsta

dyrbar, hirbvist (fira) skirba.

Måriugråtr.

1. Ooin gef pu mjgk til 2. Gjarna vilda ek hilmis

mærbar, hlyrna

minn lausnari, skåldi JDinu. hrobr dyrligan finna mobur;

JDinnar mobur mildi kunnrar, vænti ek hryggr at verkann

måla prr ok hjålpa sålu; ^)iggi

eini syndir Arons frænda, vandat sæti heilags anda;

aldri brann \)6 vibrinn nmganpnandi alirar skepnu

kaldi, orbit gef, sem ek niun krefja.

låt jon kveikjaz Ipgin eitt eba tvau, sva at yrkja

drottins mættik

leiptra skrins i hjarta minu. enn sem fyrr til dyrbar henni.

42. Hil dig. der er valgt til at være, herlighedens dags sande dron-

ning, nådens rod og læge, menneskenes hæder, lykke og pryd: du hedder

stærk stige og stræde til lyset fra morkel, grundvold for al godhed, him-

mélkongens ædelsten

43. Hil dig, herlighedens dronning : du herlige, giv mig at forklare

fredetis lys: jeg ønsker at opnå friheden, det skal jeg hede om; den salige

gud indbyde os og alle frygtløst til sit hojeste forklarede hirdhjem: men-

neskene lovprise Kristnm.

|M.| 1. Min forløser, talesnild, giv du din skjald i rigelig grad ord

for at forherlige din moder, bekendt for sin mildhed, og hjælp (hans?)

sjæl; du viste Arons frænde (broder) eneboertræet, dog brændte aldrig

det kolde træ: lad du himlens konges lov optændes i mit hjærte.

2. Gærne vilde jeg forfatte et herligt digt om himmelkongens moder;

jeg håber sorgmodig, af, den hellige ånds prægtige sæde modtager digtet',

du, som holder hele skabningen i din hånd, giv du ord et eller to, som jeg

vil ønske det. så at jeg kunde endnu som for digte til hendes pris.
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3. Er svå kornit. at ætla ek

niæra

Qolingur pik bjartra robla

itarligr, er ollum veitir

yndis gnott, ef hafna syndum:

verb ek mér at engu orbi

einhlitr nema pit vilib beina.

sannur gub ok en sælsta

mobir,

syta mun ek ok ibraz lyta.

4. Allopt beiddi enn elsku-

fulli

Qgustinus meb bænum fpgrum

Måriu, pllu fegri ok frægri,

fyldr af spekt at vitraz skyldi

;

kunna vildi af harmi hennar

hann at skyra pjob et sanna,

peim er lion fekk, at penjrill

himna

poldi naub ok pis] til dauba

5. Veitum lof, kvab gofugr

gætir

gobra klerka. drottins mobur,

lærbir menn ok lyba ferbir.

laugum brår ok kinnr i

tårum;

mætust bib ek at mér skuti

veita

mobir drottins alt et goba.

jungfru glodd, er Jésum fæddi

enn at lysa heiminn penna.

6. Gubs son drakk pin

brjostin bæbi,

3. Det er kommet dertil, at jeg agter at forherlige dig. de skinnende

soles udmærkede konge, du som giver alle overflod af fryd. dersom de

vrager synden: jeg kan ikke hjælpe mig selv med hensyn til noget ord.

medmindre I vil hjælpe mig. sande gud og den rigeste moder; jeg vil be-

græde og angre mine synder.

4. Meget ofte bad den kærlighedsfyldte Augustinus. opfyldt af vis-

dom, i fagre bonner Maria, der er herligere og herom meligere end alt an~

det, at hun skulde vise sig for ham: han ønskede at kunne forklare folket

sandheden angående hendes sorg. den som hun fik, fordi himlenes konge

måtte tåle nød og pinsel til døden.

5. Lad os, både lærde mænd og folk (i almindelighedJ. sagde de

gode Mærkes ypperlige hyrde, lovprise guds moder; lad os væde vore

ojne og kinder i tårer: jeg beder, at guds ypperlige moder skal yde mig

alt det gode, den glædebenådede jomfru, som fødte Jesum for endnu at

sprede lys i denne verden.

G. Guds son drak mælk af hægge dine bryster, velsignede mø. du

som, elskende tungens hæder, tog dig for at bringe ofring i templet efter

de talte dage (efter det bestemte antal dage); den mægtige kvinde og
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blessub mær, at toktu at færa

tirar-gjgrn af tungu fornir

taldra daga i musterit valda:

måttugt vif ok mooir

drottins

mætan ofrar himna gæti;

son pinn taldi Simeon penna

sannan glib ok en helga Anna.

7. Flybir pu meb son pinn

siban

svanninn nndan Herodes

fundi,

våbamabrinn vildi dau5a

vinna honuni. ef næbi at

finna

;

froni å i fabmi pinum

fpgnubinn bartu allra bragna,

full miskunnin frægri qIIu

fæddir, Maria, hann ok

klæddir.

8. Branda hlynr må engi

undra.

Qgustinus réb slikt at tina

lyba sveit. at mær ok mooir

mildum lausnara fylgja

vildi,

treysti ek pvi ok trui, kvab

presta

tiginn valdr. at skildiz aldri

ågætt sprund, er Jubar pindu

engason. vio himna pengil.

9. Blib ok fogr sem bj^rt

ok tigin

brubrin sæt ok drotning

mætust

drottins kom meb dyrb at

hitta

dægra sætis munka gæti;

syndiz mobir sunnu grundar

siklings på meb ljosi miklu

herrens moder ofrer himlens herlige bevogter: Simeon og den hellige Anna
erklærede denne din son for at være den sande gud.

7. Du flygtede siden med din son, kvinde, bort fra Herodes; denne

skadelige mand vilde bibringe ham døden, hvis han kunde nå ham; på
jorden bar du i din favn alle menneskers fryd. fulde miskundhed, be-

romtere end alt andet, du opfostrede ham og klædte ham, Maria.

8. Ingen kan undres over — det sagde Augustinus til folk —, at

møen og moderen ønskede at følge den milde frelser; jeg stoler på og tror

det, sagde præsternes hoje hersker, at den udmærkede kvinde aldrig skiltes

ved himlenes konge, da Jøderne pinte hendes eneste son.

9. Blid og strålende som lys og prægtig kom himlens herres søde

brud og den ypperste dronning i al sin herlighed at træffe munkenes be-

skytter (Augustin); himmelkongens moder viste sig da i stor lysglans for

Augustinus. herlig med duft og sødme i fagert skrud.
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itarlig meo ilm ok sætu

Qgustino i skruoa fpgrum.

10. Maria kvad di mitra styri:

„Hiætr vinr ertu engla gætis'%

miskunnar, ,,ok minn at

son nu''

m65ir talar svå blessub.

froban

;

„bior pu pess seni pngva

aora

åor hefir lyst å gryttu låoi;

håleitr, skal ek nieo helgum

vilja

hylli lyos pinn gjarna fylla.

11. Grætiligt er at inna

ytum

angr ok harm. er ek fekk

enn langa

frjådag paun, er fylki sunnu

fleinhristendr å krossinn

nistu

;

si&an er mik heini å himna

heilagr leiddi skepriu deilir,

englar fyr mér sætt lof

si i n gu

sio ok årla, en lokit er stribi.

12. Føstudaginn ineb frægum

Kristi

fyst réb ek me5 tveimur

systrum

minum ok svå Magdalena

Maria at fylgja drotni vårum.

gu5s son er Hl dråps ok

dau5a

dæmdi Pilåtus lybs at vilja,

Ju5ar leiddu hann ok hæddu.

hlogu ok glpdduz, par meo
slogu.

13. Lausnara sjålfan lopts

ok himna

leit ek visliga bera til pislar

hjålpar sér å heroum stolpa.

10. Maria hilste på den kyndige biskop: „du er englenes herskers

ypperlige ven og min i sandhed" ; således talte vådens velsignede moder:
du ønsker det, som ingen anden på den stenede jord for har ønsket: jeg

skal gærne. hoje mand, tilligemed folkets hellige ven ( Kristus) opfylde dit

ønske.

11. Det er grådva'kkende at fortælle om den sorg og smærte, som
jeg fik hin lange fredag, da krigerne naglede solens konge på korset: se-

nere, da den hellige verdensstyrer førte mig hjem til himlen, sang englene

for mig sode lovsange årle og silde, og nu er min kummer forbi.

12. Om fredagen fulgte jeg først den berømte Kristus, vor herre, til-

ligemed mine to søstre og ligeledes Maria Magdalena : da Pilatus domte

guds son til drab og dåd ifølge folkets vilje, forte Jøderne ham bort. spot-

tede ham. lo <td ham og glædede sig derved og dertil slog de ham.

13. Jeg så. tilvisse luftens og himlens forløser bære til pinslen
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hplda tré, pat er Jubar vpldu

;

Jétta ek honum sein mest ek

måtta,

mundum tok ek krossinn

undir,

helgun) gubi var ek fus at

fylgja

framm uiinum til stabarins

pinu.

14. Gybinga folk meb grimd

ok lia&i

gengu at ok hræktu a lengi,

bundu, meiddu, bprbu ok

hæddu

bæbi mann ok gub vårn

sannan

;

virbar grimmir visi dyrbar

voldu allskyns pisla fjolda;

bjart gjorik at mitt brjost

ok herbar

bar pat angr. at ek måtta ei

ganga.

15. Halir å krossinn hilmi

solar

hofu, en keyrbu i ristr ok

lofa

stinnoddaba af stål i gadda;

storlig ongvit å mik foru;

hvergi måtta ek fyr harm i

ok sorgum

hræra mik sém daub ek væra,

angri fyld ok lå ek svå lengi,

laugabig brår ok kinnr i

tårum".

16. Stillir heyrbu stjornu

hallar,

stef væri ek pér buinn at

hefja

einkar mætt, ef ek må hitta

(stedet) på sine skuldre frelsens stolpe, menneskenes træ, som Jøderne

havde valgt (ham); jey lettede ham byrden alt hvad jeg kunde, jeg tog

med mine hænder under korset; jeg vilde gærne følge min hellige gud
frem til pinselsstedet.

14. Jødernes folk gik hen til ham med grumhed og spot og spyttede

længe på ham; de bandt ham, sårede ham, slog og forhånede ham, der

både var vor sande gud og menneske; de grumme mænd valgte herlig-

hedens fyrste aislags pinsler i mængde; jeg dølger ikke, at mit bryst og

skuldre var så medtagne af sorg. at jeg var ude af stand til at gå.

15. Mændene løftede solens konge på korset, og drev brodskarpe

nagler af stål ind igennem hans vrister og hænder; svær afmagt faldt

jeg i; ikke kunde jeg for sorg og smærte røre mig som var jeg død, og

således lå jeg længe fyldt af kummer; jeg badede mine ojne og kinder i

tårer".

16. Himlens konge, hør mig, et udmærket stev vilde jeg være rede til

at begynde til (hæder for) dig, hvis jeg, i overensstemmelse med her-
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or5agnott at vilja drottins

(Stev I). Qlliini hlutiuii er

æ&ri ok sælli

eilifligastr skepnu deilir,

honum sé dyrS å liinini ok

jørSu,

hann er hæri en gjorvalt

annat.

17. Måriu or5 er mprg at

skyra

rnjok grætilig pjob, en sæta,

måttuligrar mobur drottins,

mærin hrein ré5 slikt at

greina:

,,bvi likast var mér sem

mækir

mundi bjartr i gegnum hjarta

standa mitt, er ek Jesu undir

allar leit me5 benja sveita.

18. Hjålpar fiiss er hekk å

krossi

hyrliga til min engla styrir

leit ok ba5 inik létta gråti.

„litumz vio å deginum bribja

efalaus vertu at upp niun ek

risa.

oblingr talar sva bjartra

roola,

— mobir tru bvi min — af

dauba.

minnig vertu at bik skal ek

finna".

19. Pindr var Kristur, bar5r

ok bundinn.

bl65it stpkk å Jesu nioour,

gjprvpll leit bå sæl ok

sætust

sårin drottins blessub Mårja;

einskis manns fær orkat

tunga

andar nein fyr bj65 at

greina

rens vilje, kan opnå ordrigdom- Skabningens evige styrer er ypperligere

og saligere end alt andet, ære være ham i himlen og på jorden: han er

hojere end alt andet tilsammen.

17. Marias, herrens mægtige moders meget sorgelige ord er mange
at berette folk; den søde, rene mø fortalte (videre) som følger: ^det vat-

ret som om det blanke sværd stod igennem mit hjærte. da jeg så alle Jesu

vunder med blodet (strømmende ud).

18. Da englenes styrer, ønskende at frelse (menneskene), hang på
korset, så han blidt til mig og bad mig holde op med at græde; vi vil

ses på den tredje dag: nær ingen tvivl om, at jeg vil stå op fra døden,

tro det min moder — således talte de lyse soles konge: du skal huske, at

jeg vil træffe dig."

19. Kristus blev pint. slået og bunden, blodet sprang på Jesu moder;
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strib ok eymd, er mær ok

mooir

mætust bar pk engla gætis.

20. Itarligr er ollum betri

engla, grundar, blessabr

bengill,

lybr er al lur leiptra stillis

lofi dyrligstu skyldr at ofra.

Osv.

21. „Pegnar gjørbu brøngva

ok harba

byrnis koronu stilli hlyrna.

bubu honum fra. meb blygb

ok håbi

bannabir Jubar slikt ok

annat;

hjarta niitt, er ek horfba å

betta,

hræraz tok. en son minn kæri

dyrligr virbi iniklu nieira

inina eymd en pislir sinar".

22. Bragnings talar svå

bruorin signub

byrjar hvålfs af sinni ålfu

full miskunnar, frægri allri

fljoba sveit, vib skirbar

bjobir:

.,hvar viti Jjér bat er harm

ben* meiri

heimligt fljob en drottins

mobir;

at sgnnu er mer sem stålit

stinna

standi bjart i gegnum hjarta

23. Kristnum å sik lyb til

lausnar

lofbungr haubrs tok pisl ok

dauba

den salige, herligste, velsignede Maria så da alle herrens sår; intet men-

neskes tunge orker at fortælle folk den sjælens kval og kummer, som
møen og guds herligste moder da måtte bære.

20. Englenes herlige, velsignede konge er bedre end alle andre, alle

mennesker er forpligtede til at fremføre himlens konges ypperligste pris.

Osv.

"21. ..Mændene gjorde en trang og hård tornekrone for himlens konge;

de forbandede Jøder bød ham den med hån og spot og andet sligt (bød

de); mit hjærte begyndte at skælve, da jeg så på dette, men min kære
herlige son ænsede langt mere min elendighed end sine pinsler".

22. Himlens konges velsignede brud taler således på sin side, fuld af
nåde. berømtere end alle andre kvinder, til døbte mennesker: ..hvor kender

l nogen jordisk kvinde, der bærer større sorg end herrens moder; tilvisse

er det mig som det hvasse blanke stål står igennem mit hjærte.

2*1 Himlens konge tog på sig pinsel øg død til frelse for kristne
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solar, tok at sinum vilja

syndalauss me5 f'ullu yndi;

ætti gubi at pakka petta

pj65in 9II, kvao drottins

mobir;

lærbir raenn til lofs ok dyrSar

l9ngum prySi honum ymsa

songva.

24. Gu&s sonar minniz dråps

ok dauoa

drottin skirb vi5 hrygo ok

otta

frjådag hvern me5 våndra

vornun

verka i spng ok tårum

sterkum". Osv.

25. Heyrio pat, er heilug

Mårja

hjålpar gladdan Jésum

kvaddi:

„skjoldungr, låt mik skilja

aldri,

skyja hau5rs, vib pik lifs né

dauban;

er pat van, at unna ek meira

eingetnum syni, Kristi

hreinum,

en pau sprund, er ala me5
syndum

eldi sin meb harm ok pinu".

26. Måttugr anzar måna
stéttar

mo8ur sinni stillir pj65ar:

„itrust, skal pin, jungfru,

gæta

Jon postuli, meSan lifir å

froni

;

gråt eigi pu mooir mætust

mina kvpl né såra pinu,

liknar fuss mun ek leysa i

pessu

mennesker; syndfri tog han den af sin egen fri vilje med fuld fryd; alle

mennesker skulde takke gud for dette", sagde herrens moder; „de lærde

mænd skulde jævnlig ham til lov og pris udføre stnukke og mange sange.

24. De døbte mennesker skulde mindes guds sons drab og død med
frygt og bæven hver fredag med sang og stride tårer oy ved at undgå
onde gærninger." Osv.

25. Hører det, hvorledes den hellige Maria tiltalte Jesum, frydende
sig ved frelsen: „himlens konge, lad mig aldrig skilles fra dig levende eller

død; det er kun rimeligt, at jeg elsker mere den enbårne son, den rene

Kristus, end de kvinder (elsker bornene), som føder deres bom i syndens
tilstand med smærte og kval".

26. Englenes mægtige konge svarede sin moder: „herligste mø, apost-

len Johannes skal beskytte dig, sålænge du lever på jorden; begræd ikke,

min herlige moder, min kval og bitre pine; villig til at frelse vil jeg ved

den forløse menneskene og verden"1

, sagde englenes pryder.
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ly5 ok heim" — kva5 engla

prybir.

27. „RåSinn er ek at rækta

moour,

risa mun ek upp, kva5 solar

visir,

(lei5a oss til lifs) af dauSa,

lystur skal ek at sjå J3ik

fysta

;

kat vertii, ^»viat kern ek å

moti

kraptfimr pér af njprtum

hirani;

gjarna skal ek me5 gleSi å

hlyrni

glæstum skipa pév mér et

næsta".

28. Holl itarlig himua stillis,

håsæti valit aldar gætis,

giptu fyld ok guSdoms krapti,

gefi mér or5 til Jpinna stefja.

(Stev II). Yfir]?jo5konimgs

allra jøfra

pllu g65u i himna bollu

ræor ok styrir mær ok mobir,

Maria sæl, hjå drotni vårum.

29. „Heyri {jjob, kva5 heilug

Mårja,

hvessu ek gå5a at or5um

jpessiim,

mér var æ JdvI harmrinn

hæri,

herra mins tok lif at ]3verra;

læritpburinn lagSi å si5u

Longinus fyr augum minum,

næsta bar ek svå noga i

brjosti

nau5. at mér var biiit vi5

dau5a.

30. Skylt er at tja JDat er

mildingr mælti

måna hauors i pisl vi5 dauoa:

27. „Jeg kar bestemt at vise min moder al kærlighed . jeg vil stå

op," sagde solens konge, „fra døden (for at føre os til livet); jeg vil ønske

at du skal være den første, jeg ser; vær glad, ti jeg kommer mægtig
imod dig fra den lyse himmel; gærne skal jeg med glæde give dig plads

ved siden af mig i den lyse himmel.

28. Himmelkongens herlige hal, menneskenes konges udvalgte høj-

sæde, opfyldt af lykke og guddoms kraft, give mig ord til dine stev-

Den salige Maria, mø og moder til alle kongers overkonge råder og styrer

alt godt i himlens hal hos vor herre.

29. „Folk høre" sagde den hellige Maria, „hvorledes jeg ænsede

(fulgte?) disse ord; min sorg blev stadig desto storre, min herres liv var

ved at svinde; for mine ojne stak Longinus i mesterens side; i mit bryst

bar jeg så stærk en kval, at jeg var døden nær.

30. Det er skyldigt at fortælle det som himlens konge sagde i pin-

33
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pystir mik, kvao herra enn

hæsti

blyrna (må pat aklri fyrnaz);

geira lundar galli blandat

gumna pjoba skapara bj65a

vinit surt, en harm i hjarta

hafoa ek rétt, sem edik kraf&i.

31. Mæla fra ek pat sikling

solar

seinast enn sem må ek

greina:

anda minn fel ek vor å

hendi

eilifr faoir, kva5 skepnu

deilir,

lofsæll do til lausnar ollum

ly5 Jesus, sem guospjoll pyoa,

langa frjådag, lof gubs syngja

læroir menn ok o5rum kenna.

32. Itarligr ok ollum mætri,

ar ok fri 5 r sé skapara vårum,

måttugr gefr enn mildi

drottinn

mobur sinni alt et géoa. Osv.

33. Heyri pjoo pat er heil ug

Mårja

hyrlig sag5i merkja styri:

„skynlaus oaoiz skaparans

dauoa

skepna oli me5 konum ok

kpllum:

hristiz jorb en bjprgin brustu,

beimar åttu dimt i heimi,

jafnvel misti solin sæta

sina birti ok måtti ei skina.

34. Lausnara vårs tok lik

af krossi

selen døende: „mig tørster", sagde himlens h'ojeste herre — det vil aldrig

glemmes — ; krigerne bød da folkenes skaber, som bad om eddike, surt vin

blandet med galde, men jeg følte stærk sorg i hjærtet.

31. Det sidste, som jeg ved at soletis konge sagde, kan jeg endvidere

fortælle: „min ånd overgiver jeg i eders hånd evige fader" sagde skab-

ningens styrer; den lovpriste Jesus døde til frelse for hele menneskeheden,

som evangelierne forklarer, langfredag : lærde mænd synger guds pris og

lærer andre det"-

32. Den ypperlige og fremfor alle gode, kraftige og milde herre giver

sin moder alt det gode; år og fred være for vor skaber-

33. Folk høre, hvad den hellige Maria, glad af udseende, fortalte

biskoppen: „hele den fornuftløse skabning tilligemed mænd og kvinder

ængstedes for skaberens død; jorden rystede og klipperne revnede; det

blev mørkt for folk i verden; endogså den søde sol mistede sit skin og

kunde ikke lyse-

Hi. En discipel, der hedder Josep, tog fuld af kærlighed ror frelsers
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lærisveinn, ok var ek på næri,

iturs Krists, er Josep heitir,

åstarmjukr ok vaf5i i duki;

fysti oss at faoma ok kyssa,

frooust talar svå drottins

m65ir,

minar systr ok Magdalena

måna hauburs stilli dauban.

35. Si5an huldu lik i lei5i

laufa runnar hilmis sunnu,

æstr var harmr er ek Jésum

mista,

aldri kom mer neitt at haldi:

leib svå framm. kva5 lofSungs

mooir,

langa stund, at ek måtta ei

ganga,

hvilaz vilda ek, himna veldis,

hei5ar tjalds vi5 stillis leioi.

36. Efalaus var ek at upp

mund i risa

ein pvåttdaginn Kristr enn

hreini:

pj65ir halda pvi nu si5an

penna dag til dyroar henni.

Osv.

37. Veiti hilmir vænnar

stéttar

vibrkvæmilig or5 i slæminn,

petta kvæSi pinnar moour

pekk kjosi smi5, bjartrar

solar

;

.,Enn hly5 mér. kva5 Jesu

m65ir,

Qgustinus, er tårin fygru

gæzku mild, at greina skyldak.

gaft lit, fyr pér leynda

krapta.

38. Ræsir prubr, er reis af

dauba,

regna borgar. påska-morgin,

syndi mér pil sår ok undir

den herlige Kristi lig af korset, jeg var tilstede ved det, og han viklede

en dug om det; vi. mine søstre og Magdalena, havde lyst til at favne og

kysse himlens døde konge; således taler herrens kyndige moder.

35. Siden nedlagde mændene solkongens lig i graven: det var den

bitreste sorg, at jeg mistede Jesum; aldrig kom noget mig til lindring;

således gik det en lang stund, at jeg ikke kunde gå, sagde himmerigs
konges moder; jeg vilde hvile ved himlens konges grav.

36. Ene var jeg uden tvivl om lørdagen at den rene Kristus

vilde opstå; derfor holder folkene nu siden denne dag højtidelig til ære

for hende.

37. Den lyse sols ypperlige vejs (himlens) konge give passende ord

til digtets slutning; en tækkelig form vælge (omfatte) dette din moders

digt: „Hor mig endvidere, Augustinus, sagde Jesu moder, du som udgød

fagre, godhedsmilde tårer for at jeg skulde fortælle dig om skjulte jærtegn.

33*
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sin, en glob varb ek, fyrr en

porum;

gråti minum, glebi å moti

gu5 vildi svå skipa enn

mildi;

geymir vagns å grundu ok

himni

gefr mér alt pat er ek vil

krefja.

40. Priiblig verk fyr pislar

marki

påtris dei formib gråti,

sonar guos opt i spng ok bænum
såra minniz pj65 nieb tårum:

hneigio y5r fyr lærbum lvoum

langa stund meb skripla-gangi,

bekkr ioranar or brjésti klokku

bragna laugi kinnr ok augu.'
-

39. Gråtinn minn, kvao

jungfru itrust,

yld vårkynni mér. meb
tårum

yndit er meo ibran synda

ybvart lif, segir gimsteinn

vifa;

nåbarénus fyr nauosyn ybra

nåbi Jesus dauba bråbum,

solar konung, at sinum vilja.

syndalausnar bi5i5 ok yndis.

41. Måna strandar munki

einum

m65ir birti drottius fro&um

fagnabi sina fimm, er pegnar

frægSar-svinnir jafnan minnaz;

likn ok hjalp tok ly5s at reikna

lyndis-hrein me5 gleSi ok yndi.

py5 ok mild fyr pessum

brobur,

petta greinir. su er eybir

meinum.

38. Himlens prude konge, som stod op fra døde påskemorgen, viste

mig alle sine sår og vunder forend nogen anden, og jeg blev glad; således

vilde den milde gud give mig glæde for gråd; himlens herre giver mi<}

alt hvad jeg ønsker at bede om på jorden og i himlen.

39. Man tilgive mig min gråd. sagde den herligste jomfru; eders

fryd er liv med tårer og syndernes anger, siger kvindernes ædelsten;

Jesus fra Nasaret fik for eders nød en hurtig død ifølge sin egen vilje:

beder solens konge om syndsforladelse og fryd.

40. Forret gode gærninger ved gråd foran guds faders pinselsmærke
(korset); folk skal ofte mindes guds sons sår i sang og bonner med tårer;

bojer eder en lang stund for de lærde mænd med skriftegang; angerens

bæk fra det bevægede bryst væde menneskenes kinder og ojne".

41. Himlens herres moder forkyndte for en kyndig munk sine fem
glæder, som berømmelige mænd altid mindes; menneskenes sjælerene

miskundhed og hjælp begyndte god og mild med glæde og fryd at opregne

dem for denne broder: hun som helbreder mén, sagde dette.
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42. Hvern dag timm vil ek

heyra snemmå
hofuSfagnafti grams kveona

bragna

m65ur, bio ek at minna lybir

minniz peiva. or5a svinnir:

kenna mun ek bå allaok inna,

oro sonn eru bat, læroum

mpnnum;

næsta er skylt. at nemi sem

flestir

nytår bænir kristriir ytar.

43. Fystan tel ek bann fpgnu5

hæstan

:

fanri engill mik solar bengils,

hann sendi mer helgan amla

håleitan meo glebi ok teiti;

glpddumz ek. bå er skaparinn

skryddi

skyfoldar sik minu holdi,

meistari alls fyr minu brjosti.

mær var ek gu5s, svå at hvern

dag bæroiz.

44. Finn ek minn bann fognuo

annan

:

fædda ek Krist, er heiminn

græddi,

jola-nott at eins guos vilja,

ollum lyo til sålu pry&i;

si5an reikna ek bann eim

prioja,

peyja borgar påska-morgin

iikr ok frobr er reis af dauoa

ræsir itr, sem måtta ek lita.

45. Guo sté upp af gryttu laoi

gæzku-fimr å bjarta himna,

lofa5r sitr nm aldr ok æfi

eilifr at veg skepnu deilir:

itarligr kom mér å moti

42 Hver dag tidlig vil jeg høre guds moders fem hovedglæder

sungne: jeg beder, at kloge mænd mindes mine ord: jeg vil lære og

meddele dem alle til lærde mænd; det er sandhed: det er den storste

pligt, at alle kristne mennesker lærer gode banner.

43. Som den første opregner jeg den højeste glæde solkongens engel

traf mig: han sendte mig den hellige, hbje ånd med glæde og fryd: jeg

frydede mig, da himlens skaber iførte sig mit kød, således at altets mester

hver dag bevægede sig under mit bryst: jeg var guds mø.

44. Den anden glæde jeg føler er: jeg fødte Kristum. der helbredede

verden, julenat ifølge den ene guds vilje til sjælsfrelse for hele menneske-

heden; derefter regner jeg den som den tredje: at himlens konge mægtig,

kyndig og herlig stod påskemorgen op fra døde, som jeg kunde se det.

45. Gud steg op fra den stenede jord til den klare himmel, fuld af
godhed; lovprist sidder i tid og evighed skabningens evige styrer i sin

hæder; min herlige son, gud, kom mig imøde med hele sin himmelske
herligheds udmærkede hird, og løftede mig op med sin hånd.
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niinn son guo me5 allri sinni

hiro ågætri hinina dyrSar,

hof mik upp å sinuni lofa.

4«'). Leiba skal ek pik, Maria

inooir

min, i dyr&, kvab skepnu tinir,

heior ok vald ok i hinina pryoi

hæsta, skipa ek Jpik mér at

næsta

:

nieiri dyr5 pa ek miklu af hiroi

månabryggju, en nokkurt hyggi

mannligt brjost, polt mart gott

kunni:

mætust talar svå himnesk sæta.

47. Gjør svå vel, kvab gpfgust

Mårja,

gleSi mik pjob meo engils

kveoju,

langar mik til at å ly5a tungu

léki jafnan dominus técuni:

litil hér at laun å nioti

lukaz skulu, ef beoit er sjukum

himna gæti heilsu botar.

heit ek vor. at likn skal veita".

48. Monnum eru slik heitin

liemiar

harftla væn. en lår ok bænir

lielgar låti hverr maftr fylgja

hjarta klykku ok iSran bjarta;

regnsals skulu vér ræsi tigna

rausnsaman oss til synda-

lausnar;

honum gjoii dyr5 å himni ok

jorou

hvers kyns pj65 ok drottins

mo5ur.

49. Purt er mér i hring um
hjarta

46. Jeg vil føre dig, min moder Maria — sagde skabningens samler
— til herlighed, til hæder og magt og den hdjeste himmelfryd: jeg giver

dig plads ved siden af mig; jeg fik langt storre hæder af himmelkongen,

end noget menneskes bryst kan tænke sig. selv om det kender meget godt,

— således taler den udmærkede, himmelske kvinde.

47. Gor så vel, sagde den hoje Maria, glæde menneskene mig med
englens hilsen; jeg ønsker, at på menneskenes tunge skulde altid lyde:

dominus tecum; en ringe Ion skal komme derfor, hvis der bedes til him-

lens vogter om helbredelse for de syge, lover jeg eder- at han skal give eder

sin nåde".

48. For menneskene er sådanne løfter af hende meget gode. men
tårer og hellige bonner skulde enhver lade følge af bevæget hjærte tillige-

med klar anger; vi skal hædre himlens mægtige konge os til synds-

befrielse; ham og guds moder skal alle vise hæder i himlen og på jorden.

49. Det er tort omkring mit hjærte. uagtet tårer flyder fra mine

djne; det er svig og bitter syndsforøgelse. hvis jeg priser slige tårer: lad
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hvanna Ion f>ott renni af

sjonum;

svik eru slikt ok syndaauki

sårr, ef hrosa ek slikum tårum

;

hlotnaz låttu hjålpar-vatnit

hreggskrins jgfurr, svå nægi

n i i nu,

hryni su mér meb helgum

bænum
hvarma laugin ut af augum.

51. BiS ek pik Kristr ok

blessub mobir

bæbi ykkr, at f>etta kvæbi

launi5 mér. er liti tynig,

lærifabirinn statt på næri;

itr leittu på Jesus drottinn

undan horbum dJ9tla fundi.

mim ek på kjosa niærbar

tannin,

mina sal i gæzku pina.

50. Dyrka skyldi af allri orku

almætastan hinina gæti;

skyIda er pat fyr skirbar

aldir.

skapari sannr er hann allra

manna;

veit mér på. enn dyrsti drottinn.

dyrbar grein. at hitta ek lireina

fjortjons stund svå at fulir

andar

fyndi gngvar meb mér syndir.

52. Sæll hjålpa mér solar

stillir

soma pryddr å efsta domi,

ytum bib ek pik ollum veita

alt gott meb pér. lofabr

drottinn;

allir bibr ek menn at minniz

Måriu vess ok lesi meb tårum,

mobur gubs ok drottins dauba,

dreyra pess, er Gråtinn heyra.

mig, himlens konge, opnå frelsens vand, så at det bliver mig tilstrække-

ligt; lad de tårer stromme fra mine bjne tilligemed hellige bonner.

50. Af al formue skulde man hædre himlens ypperligste vogter: det

er en pligt for døbte mennesker; han er alle menneskers sande skaber;

giv mig, herligste gud, den herlighed, at jeg finder en så ren dødsstund, at

de fule djævle ikke finder nogen synder hos mig.

51. Jeg beder dig Kristus og dig velsignede moder, eder to. at I
lonner mig for dette digt. når jeg mister livet; lærefader, stå mig da
nær; før da. Jesus herlige gud, min sjæl bort fra det hårde møde med
djævlene ind til din godhed; da vil jeg få Ion for mit digt-

52. Salige solkonge, prydet med hæder, frels mig på den sidste

dom; jeg beder dig. lovpriste gud. at give alle mennesker alt godt hos dig;

jeg beder, at alle mænd, som hører gråden (dette digt), mindes Marias
vers og læser det med tårer, (mindes) guds moder og herrens død og

hans blod.
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Vitnisvisup af Måriu.

J. Heyrbu til upphafs-oroa,

alls vinnandi, minna,

tprennr ok einn i }->inni

firenning, er guo kenniz;

låttu liknar drottinn,

lausnari minn, af JDinni

greioaz gpfgat kvæoi

goor håléitri moour.

2. Styrftu Andreas or&um

yiir-skinandi minum
åst, JDviat ek vil treysta

jafnan Jdhiu nafni:

{Dviat Måriu meyjar,

moour guos, i ooi

enn vilda ek inna

jartegn Firurn bjarta.

3. Réo i riki gobu,

ritning berr sva vitni.

kongr. så er atti unga

ottlauss frama dottur;

fæoiz npp me5 FriSi

falds å bernsku aldri

svinnr i spg5u riki

sveinn af kynsloo hreinni.

4 Bliou barna-æ5i

brått kveikjaz |oar leikar

enn meo unga-manni

ott ok konungs dottur;

sjå må sveinn af ineyju

sjaldan nær eoa aldri,

J3at varo i åst af åstum

åfengt. er jsau gåfuz.

5. Si&an nam sætar åstir

seggr vio sprund at leggja,

Hlin må hrings af sveini

hvit varliga lita:

1. Hor, alt formuende, tredobbelt og én i din treenighed, som kendes

gud, på mine ophavsord: nådens herre, min frelser, lad et gævt digt,

god som du er, frembringes om din hbje moder.

2. Styr, Andreas, mine ord med en over dem skinnende kærlighed, ti

jeg vil altid stole på dit navn; — ti (eftersom) jeg endnu gærne vilde

fortælle folk et af jomfru Marias, guds moders, lyse jærtegn i digt.

3. I et godt rige rådede — således bevidner en skreven bog — en

konge, som selv frygtløs havde en ung dygtig datter: der voksede op sam-

men med møen i barndomsalderen en klog ting mand af en god æt i det

nævnte rige.

4. Med blidt barnesind opstod der snart tit og ofte lege mellem den

unge mand og kongens datter: drengen kunde sjælden eller aldrig und-

være synet af møen: det bevirkede kærlighed af kærlighed (gensidig kær-

lighed), som de gav hinanden.
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eina stund meb yndi

enn var staddr hjå henni,

talabi svinnr vib svanna

sveinn, i kirkju einni.

6. „Ann ek fyr allar

kvinnur

ågætust \)ér sæta;

vårr er vist svå fjarri

vili vib ybr at skiljaz";

hun kvab sjålfrått sveini

sett, at styrkja Jaetta.

tru gaf tignar-meyja

tållaust, festar-målum.

7. Drengr anzabi ungri:

„eg J3ori slikt at segja

enn fyr engum manni";

aubbrik svarar rikust:

„vist eru våttar traustir

vel nær, ef jjau bæri,

sitr hér mobur mætrar

minn gub i knjåin sinnar".

8. På tok hann i hennar

hånd meb elsku-bandi,

frainm greibandi fribust

festar-orb. å lesti:

„bu skalt mektug meyja

min innilig kvinna.

virbiz okkr, at verba,

vottr Maria ok drottinn."

9. Leib um langar tibir,

hindr for burt fra sprundi

aubs, l^viat arfrinn fribi,

alsæmdr. honum tæmdiz;

burgeiss var hann i borgum

5. Siden manden fattede sød kærlighed til kvinden, kunde (len lyse

kvinde ikke undvære syvet af svenden; en stund var han atter hos hende

med fryd inde i en kirke; den kloge svend talte med hende.

6. Jeg elsker dig, udmærkede kvinde, fremfor alle andre kvinder;

fjærn er min lyst at skilles fra dig; hun sagde, at det stod til manden
selv at bekræfte dette med trolovelsesløfte ; den hoje mø gav ham sin tro

uden svig.

7. Manden svarede den unge kvinde: „jeg tor endnu ikke udtale

dette for noget menneske"; den mægtige kvinde svarede: „tilvisse er her

lige ved pålidelige vidner, dersom de vilde vidne derom: her sidder min
gud i sin herlige moders skød".

8- Da tog han tilsidst hendes hånd med elskovs bånd, udtalende

trolovelsens skonne ord: „du, mægtige mø skal blive min ægtehustru:

måtte Maria og gud værdiges at være os vidtier''.

9. Der gik nu lange tider: manden drog bort fra kvinden, han den

meget hædrede, ti der tilfaldt ham en skon arv; han blev snart en stor-
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bråtf ok nogligt åtti

gull, en gubvefs pellu

gleymdi hann nu meb
eymdum.

„hvi vartu svå. hirtir,

hverflyndr, at ei f'yndir,

mjgk reynir bu. manna,

min, unnustu pina?"

10. Brått nam mikill at

mætti

meyjar fabir at deyja,

toku tign ok riki

tiggja frændr at piggja;

eptir erfoa-skipti

ottaz kongsins dottir

mein ok mebferb sina,

minkaz au5r, i naudum.

11. Vitjar veglig sæta

virkta-frib um sibir,

sinn elskuga sannan.

svå spyrr, er var fyrri:

12. Rekkr meb reibipokka

rjobr anzabi fljobi:

„leggr pu nibr en leibu

lygb å mik til blygbar;

brims ætla ek brima

brik at fastna rika,

en félausa fysaz

faldreib skal ek aldri".

13. Brått nam byskup hitta

brubr. er sorgin knu&i,

satt ok segir til våtta,

sår, ok floar i tårum;

„met pli, hvé mikil er hætta

mand i stæderne og havde guld i overflod, men han glemte nu kvinden,

hvad der var elendigt.

10. Snart døde møens fader, stor i magt; kongens slægtninge tog

hans navn og rige; efter arvens deling frygtede kongens datter men og den

behandling i nøden, hun vilde få, og hendes rigdom var ringe.

11. Den herlige, skanne kvinde opsøger omsider sin sande elsker,

som var det for, og sporger ham således, „hvorfor blev du så vægel-

sindet, mænds styrer, at du ikke kom for at træffe din elskede; hårdt

prøver du mig?"

12. Den røde (blomstrende) mand svarede kvinden med vredt sind:

„du, lede kvinde, pålyver mig dér til skænsel for mig: jeg agter at tro-

love mig med en mægtig kvinde, men jeg vil aldrig ønske en fattig kvinde

til hustru 1,1

.

13. Snart traf kvinden, hvem den bitre sorg knugede, en biskop og

fortæller ham sandheden om vidnerne og hun flød i tårer; „vurdér dn,

hvor stor fare det er, hvis jeg får en anden mand og hvis han, som var

min første mand, ægter trodsig i sind en anden kvinde".
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mann ef ek fæ annan,

en fastuSigr festi

formaSr konu a&ra".

14. Spur5i hringa hirbi

herra rikr at sliku,

sætu spga i moti

sor hann ei5a stora;

gu5s fyr nytår nådir

nefndur byskup stefndi

vænn til våtta sinna

virkr i Mariu kirkju.

15. Brimgloba for bæ5i

brik ok mabrinn riki

i musterit mesta,

mannfJQldi kom holda;

brubr af tregaiuun tjåbi

tilkall . vib hal snjallan;

prætir pegar å moti

pegn af øllu megni.

16. „Veiztu at våttar æztir

voru hjå, på er foru

festar-orb, en firbiz

flokkr kaupmåla okkarn;

rétt hygg ek at på pætti

\)vi råbit vel båbum"

;

linbands kvab hann lindi

ljuga hvert oro drjugum.

17. Grét en gøfga sæta

gangandi nu pangat,

gør var skriptin skæra

skyret Mariu dyrstrar;

laut at ljufuin fotum

likneski par fesku.

miskunn bab hun manna
minnaz eymdar sinnar.

18. „Veit ek at mjok er i

moti,

minn gu5, skipan pinni

14. Den mægtige herre spurgte den rige mand om sagen; imod
kvindens udsagn aflagde han kraftige eder: ved guds udmærkede nåde

stævnede den nævnte fortræffelige, gode biskop dem til hendes vidner i

Mariakirken.

15. Både kvinden og den mægtige mand kom til det store tempel;

en stor mængde mennesker kom tilstede; kvinden fortalte sorgmodig om
sit krav til den kloge mand, men han benægtede straks det hele af al

kraft.

16. „Du ved, at de hojeste vidner var tilstede, da trolovelsens ord

blev udtalte, medens mængden var langt borte fra vor aftale; jeg tror, at

vi begge da var vel tilfreds med vor beslutning^ ; men han erklærede at

kvinden loj hvert eneste ord.

17. Den ædle kvinde græd. idet hun nu gik derhen, hvor den herlig-

ste Marias klare, skinnende billede var; hun knælede for det herlige bil-

ledes kære fødder, og bad menneskenes miskundhed at mindes sin ulykke.
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meS sambandi synda

seti jåyrbi petta:

verb ek bert fyr borbi.

blessub hjalp, i pessu,

enn sem ykkr er kunnigt

åbr mædginum bå&um".

19. Låt, liknar-mey drottins,

leibaz prof. pess beibi

p\g, at ek porfnumz eigi.

pin, réttinda minna;

synd me5 sætleiks anda

sveit, er alt gott veitir,

hvårt, en hæsta birti,

hefir sannara vib annat".

20. Tok Maria rajukust

mæla VQrrum sæluni

orb, svå at allir hevrbu

ahlybandi Iy5ir:

„iétl hermir pii. liandar.

hvert orb. vita skorba;

osannindum undan

jungkærinn vill færaz".

21. Pagnar sætan signub.

sonr hennar reb penna

fylla ftamburft altan,

friS sannindi, panninn:

„pab vitni ber ek brubi

bjart ok gott, kvab drottinn,

åbr sem min bar mobir.

mær hefir satt at kæra".

22. Yarb af vitnisburSi

virkur lybr i kirkju

kveiktr til mestrar mektar

mobnr gubs at bjoba:

18. „Jeg ved. at dette jaord er fastsat meget imod din ordning, min
gud, med syndernes sambånd; men jeg bliver i hoj grad forurettet i dette,

velsignede hjælp, som det fremdeles er eder begge, moder og son. iforvejen

bekendt.

19. Lad, herrens nådes-mø, dit vidnesbyrd blive ført. derom beder jeg

dig, for at jeg ikke skal miste min ret: vis menneskene med sødhedens

ånd, du højeste klarhed, der yder alt godt, hvilken af os taler sandest

overfor den anden".

20. Den mildeste Maria tog da fil at tale ord med sine salige læber,

så at alle de mænd, der hørte derpå, kunde høre: „det er sandt hvert ord

du siger, kvinde: med usandhed vil den unge herre unddrage sig (sin

pligt).

21. Den velsignede kvinde tav; hendes son bekræftede hele denne
udtalelse, den herlige sandhed, således: „det samme klare og gode vidnes-

byrd aflægger jeg for kvinden, sagde gud, som min moder for har udtalt;

møens klage er sand".

22. Af dette vidnesbyrd blev den troende mængde i kirken opflammet
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flokkr ger5i på j^akkir

joann veg allr me5 svanna,

lofsong unnu ljiifan

list Måriu ok Kristi.

på raun bjarga beimum
blib Maria tibast.

mest i meinum læstir

menn er JDurfa hennar.

23. Runnu rika-manni

reiSimål ok eiftar,

beioir gekk vio bruSar

borSa hverju or5i,

lysti ljufliga åstir

lundur silkigrundar

auos ok unni siban

agætt vif sem lifi.

24. Hér niåtti nu heyra

hitnat elsku vitni

J3at er sannindin syndi

sonn fyr guoi ok monnum

25. I*u ert margfoldust

mildi,

mjuklætis håsæti.

gruudin guodoms anda

go5 ok Jésii mooir,

brjost, eilifrar åstar,

oflekkub gaft drekka.

full af føgnu5 pllum,

fru min syni jpinum.

26. Væra ek skyldr at skyra,

skinandi mey, |)ina

til den storste magt at byde. guds moder (o: til at vise guds moder deres

mægtige tilbedelse); hele skaren takkede da således med kvinden, de

sang herligt Maria og Kristus en kær lovsang.

23. Den mægtige mand opgav nu sin vredestale og eder: han ved-

gik alle hendes ord; manden bevidnede kærlig sin elskov til kvinden og

den udmærkede kvinde elskede ham siden som sit eget liv (eller: og han
elskede den osv.?).

24 Her kunde man nu høre kærlighedens varme vidnesbyrd, der

viste den sande sandhed for gud og mennesker; da vil den blide Maria
aVertiest hjælpe menneskene, når de mænd trænger til hende, som er

stedte i den storste nød.

25. Du er den mest mangfoldige nåde, ydmyghedens hojsæde, gud-

doms ånds gode grund(lag) og Jesu moder; ubesmittet gav du, min
frue, din son dit bryst at drikke, du som er fuld af den evige kærligheds

fulde glæde.

26. Jeg vilde være forpligtet til. lysende yndelige mø, at forklare i

ord din jærtegns-herlighed, så godt jeg kunde: tag du, menneskenes sande
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dyrS jartegnar oroum,

ynnilig, sem ek kynna;

tak bu ur sårum sektum,

spnn hjålpar-vån mpnnum,

andir sviptar syndum.

sætt vif. at eilii'u.

Et digt om Marias jærtegn.

Måriuvisur I.

1. Mér gefi hljoo, så er

heyrir

bjarta raitt, ok bjarta

oroa-snild. um aldir,

auftgreinandi lireina;

gu5 vil ek gofgan bioja

(guos vikl er f>at mildust),

at hann miskunnar minniz.

minn, å skepnu sinni.

2. Åstvin gu5s enn æsti,

Andreas, bib ek at standi.

nefndr, meo négleiks orSum

nafn pitt hjå mér jafnan;

svå at ek sællar meyjar,

sætt hreinlifit, mætta

inna jartegn sauna

åhlvoandi IvSum.

:;. Ré5 i borg svå breiSri

bruSr fyr garoi pruSum.

si51åtust helt sæta

sæm miskunnar dæmi;

næst kærligum Kristi

kæst elskaSi hæsta

Måriu drotning dyra

dros i verkum ljosum.

4. A5r var eiginn bruoar

andaSr i pvi landi,

åtti hun eina dottur,

unnandi. vel kunna;

frelsens håb, søde kvinde, i al evighed sjælene hefriede for synd ud af den
bitre domfældelse.

[M. I.]. 1. Rigdom sgiveren, som hører mit hjærte til alle tider, giv«

mig lyd og klar, ren veltalenhed; min ædle gud vil jeg bede om. at han
mindes sin miskundhed overfor sin skabning; det er guds mildeste ønske.

1. Guds ypperste kære ven, Andreas nævnet, jeg beder at dit navn altid

måtte stå hos mig med rigdom af ord, så at jeg kunde i folks påhør for-

tælle om den salige møs — hun er den søde kysklied selv — sande jærtegn.

3. En kvinde ejede en herlig gård i en stor by; den sædelige kvinde

hædrede miskundhedens monster: næst efter den kære Kristus elskede

kvinden Maria, den højeste dyrebare dronning, ved lyse gæruinger.

4. Tidligere var kvindens ægtemand dod i det land; hun havde én
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hennar bao meo heiori

hei5urs-ma5r, ok greiSiz

mundrinn, fyldiz frændum

fræg5, en tokuz mægoir.

5. Unni ærlig kvinna

auogætanda mætum
sætt af sinni dottur,

syndlaust var pat yndi;

en fyr ilsku manna
upp smi5a5iz si5an.

angr vann aumlig tunga,

or5 å silki-skorbu.

6. Ox hræbilig hnxan.

hitt er allir kvitta

myndar margviss fjandi,

inilli folks ens illa;

sagoi sveit at lagoiz

seimkennandi at henni.

pvi mundi svå sendi

sax kunnnni fru unna.

7. Hér kom, oro pat heyrbi

hustru frib nm si5ir,

sig skildi po sældar

saklaus vera sprakki:

råbtæki var rikrar

raungrætiligt sætu;

kunni hun mag sinn manna
mest ålygi vestrar.

8. Brann i brjosti hennar

bæoi grimd ok æ5i

fyld, er hus-fru vildi

forSaz sliku or5i,

svå at, af sorgum nyjum,

såran dauo me5 få ri

,

datter, vel oplært; til hende friede med hæder en hædersmand; med-

giften udrededes og ægteskabet kom istand; de besvogrede vandt ry

derved-

5. Den ærlige kvinde holdt meget af den udmærkede mand på grund

af sin datter; syndfri var den fryd; men på grund af folks ondskabs-

fuldhed opstod der et dårligt rygte om kvinden; den usle tunge afsted-

kom sorg.

tt. Den rædselsfulde tanke voksede blandt de slette mennesker; det,

som alle rygtevis siger, udklækker den listige djævel; man sagde, at

manden lå hos hende; derfor måtte fruen elske den kyndige mand så

meget.

7. Det kom dertil, at den skotine husfrue omsider hørte det rygte;

den rige kvinde så (vidste) dog, at hun var uskyldig; den mægtige kvin-

des udvej var meget sorgelig; hun beskyldte sin svigersøn for at være

mest af alle skyld i den slemme bagvaskelse.

8. Der brændte i hendes bryst både grumhed og raseri i fuldt mål,

da husfruen vilde befri sig for den bagvaskelse, så at hun forårsagede sin
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urbu illar gJQr&ir,

affini reb sinum.

9. Drepa lét bru&r en bråba,

bråb- varb snot i råbum,

mann saklausan sinnar,

-sott, af li li dottur;

gl65a Nå fekk græbis

gråt af bonda låti.

en mæbandi mobir

mein af sogbum greinum.

10. Deilcli. krakleik kolduni,

kvinna einu sinni

lins vib lær5an kenni.

leidd, svå at bæ5i reidduz,

prestr varb oor ok æstiz

eymdum lagor ok sagbi

pat sem pjobir vissu

penna glæp ept henni.

11. Hun fyr heiuisku

sina

hrygoiz vi or ok ibra/

pegar, en bor&i eigi

prætu måls at sæta:

gJ9i5i hun pllum or5um

angrprutin vi5 ganga,

pat mann ti5in meinar.

mor5 er ur vigi or5it.

12. Frændr af fruinnar

grandi

fregna mannsins vegna:

fljoSit fult af stribi

fanga peir, meb angri:

kv9l var silki-Solu

sett at domi rjettum,

brått skal bålit heita

brenna likama hennar.

svigerson en svar død i sin vrede; af ny sorg opstod der slette hand-

linger.

9. Den hidsige kvinde lod sin datters uskyldige mand tage af dage:

hun handlede meget overilet; kvinden fik sorg ved sin mands død, og

moderen pådrog sig svar synd ved den fortalte begivenhed.

10. Engang mundhuggedes kvinden, bevæget af kold drillesyge (?),

med en lærd gejstlig, så at begge blev vrede; præsten blev forbitret og

ophidset i sin elendighed og røbede den af hende begåede forbrydelse,

hvad folk mente at vide(P).

11. Hun sorgede over sin dumhed og fortrød straks, men turde ikke

fornægte sagen ; fuldstændig tilståelse aflagde hun, opsvulmet af sorg:

til et mord er det (formentlige) drab blevet; (l. 7 er uforståelig).

12. Den dræbte mands frænder erfarer med sorg fruens udåd; de

tager da kvinden, fuld af kummer, tilfange; ifølge en rigtig dom blev

kvinden domt til pinsel; snart skal det brændende bål brænde hendes

legeme.
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13. Grétu meyjar mætar

minniligr sem kvinna

flokkrinn, karlmenn klokkva.

kvpl barmandi arma;

dregin var dros til skogar,

dppr ok mædd svå hræddiz,

grét sårliga sæta

synd, er bålit kyndu.

14. Qls ba5 æskiselja

angri mædd at ganga

merk i Måriu kirkju

menn, er hana skulu brenna,

pviat mjuklåtri nieyju

mild auoar Bil vildi

sinar sorgir greina,

senn veittu peir henni.

15. For su er flobi i tårum,

farm musterit svanni,

sina grét me5 greinum

gjoi-5 ok kraup at jorou:

par så fljoéit fri5a

feskasta likneskju,

på er Måriu meyju

mynduo var til yndis.

16. F165i fruinnar klæbi,

fåri spent, i tårum.

og meb angri nogu

ofæltila mælti:

sjåbu en mjuka mooir

mina pprf ok pinu,

mik skulu meinum kvelja

menn ok eldi brenna.

17. Pvi sotta ek petta

pitt likneski at hitta,

mest at, Maria, treystak,

min, fulltingi pinu;

13. De herlige møer såvelsom kvindernes (de ældres) prægtige skare

græd, mændene rørtes til gråd, følende medynk med den svare pinsel;

kvinden blev slæbt til skoven; nedbojet og elendig ræddedes hun, da de

tændte bålet; bittert begræd kvinden sin synd.

14. Den mærkelige kvinde bad. sorgbetynget, de mænd, som skal

brænde hende, om lov til at gå ind i Mariakirken, ti den milde kvinde

vilde fortælle den blide mø sine handlinger ; det ønske opfyldte de straks-

15. Hun, som svømmede i tårer, gik hen og fandt templet, hun be-

græd sin handling og gjorde rede for den og faldt på knæ: dér så den
smukke kvinde det dejligste billede, som var bleven lavet jomfru Maria
til fryd.

16. Fruens klæder var gennemvåde af tårer: omspændt af fare

og med dyb anger sagde hun dristig: „se, du milde moder, min trang og

pinsel; man vil nu pine mig og brænde mig på bål.

17. Derfor har jeg villet besøge dette dit billede, fordi jeg mest stolede

34
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øngvan å ek til gengis

annan fæddra manna.

JDvi er ek selt i såra

sorg, at mér f'ai borgit.

18. Fel ek nu, fru min sælust

— flj65 mæl ir svå rjobast —
lifs orSinnar a>li

enda bér å hendi:

gangi oli. po at illa

eg hafi gjgrt at segja.

målin. meyja heilug,

min at vilja binum.

19. Ut gekk siban sæta.

sott af morgum drottum;

hun var harSri pinu

hreld, ok leidd at eldi:

ba5 hun mjuklåta moSur,

menn kostubu henni,

sat hun fastliga fjotrub

fri&ar, i båli mi&ju.

20. HloBu bål at brii5i,

brann umhverfis svanna

allr. a viftuin velli.

vi&kQstur i fasta;

vakl Måriu vpldugt

vinnr syndugri kvinnu

hot. svå at hyrr enn heiti

hlifir fruinnar lili.

21. Qld af fjandskap fyldiz

fljott. er syndi drottinn

væg5. ok virbar spgbu

villir sin å milli:

eldsneyti bafa ytar

oflitit gjort ritar.

j^vi hefir minst en mjova

men-Grund af kvøl brunnit.

på din hjælp, min Maria; intet andet født menneske har jeg at ty til for

at få hjælp, at jeg kan reddes; derfor er jeg svart bekymret.

18. Jeg overlader nu dig, min saligste frue — så talte den rødmende
kvinde — mit ledne livs afslutning; måtte hele min sag, hellige mø, gå
ifølge din vilje, uagtet jeg har Ude gjort i mine ord (el.: været uheldig i

min fortælling derom,?)".

19. Siden gik kvinden ud. hæntet af mange mænd og blev ført hen

til bålet; hun var bedrøvet over den hårde kval: hun bad den milde

moder om fred; man kastede hende på ilden og hun sad midt i den

hårdt bunden.

20. De havde opstablet bålet til kvinden på en rid slette: hele sta-

belen brændte i lue omkring hende: Marias stærke magt hjælper den

syndige kvinde, så at den varme ild skåner fruens liv.

-21 Mændene fyldtes straks af fjendskab, da gud viste skånsel, og

de vildfarende »urnd sagde indbyrdes: mændene har samlet for lidt

brænde; det er derfor, at den slanke kvinde slet ikke er brændt og har

ingen pine følt.
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22. Enn ger&u jDeir annan

eld, af harmi sveldir,

hyrjar, miklu meira,

mein bjobandi flj65i

:

svå var æsilig eisa

ells at hringa f)ellu

bandit, hvert, af bru&i,

brennr, en fjotrar renna.

28. Måttr var m65ur drottins

mJQk rikr um fru slika

syndr me5 sætleik reyndum

sveit i loganum heita;

Jsann gaf f^essi kvinnu

JDrott oskamey drottins.

hosk sat bru i bål i

baugstalls um dag allan.

24. Hvergi rann å hen nar

hår i loganum sårum.

klæbin fygr å fljofti

l'plna ei né vølna;

Hildr gekk hrings ur eldi

hæg ok kyrr sem fyrri,

naut hun Måriu mætrar

miskunnar, obrunnin.

25. Sungu sætt ok lengi

sannfrooir gu5s mo5ur
lybir lof. |Då er bruoi

I itu hvita pav sitja;

létu si5an sætu

seimstalls vi5ir allir

tara i fribi ok æru

;

(ljoo var sått ok tøjobir.

26. Hrings nam heim at

ganga

Hlin i kirkju sina;

Jsakkar lif ok lukku

22. Atter gjorde de et andet langt storre bål, opsvulmede af vrede,

idet de beredte kvinden mm af ilden (hyrjar meiu); så stærkt rasede nu
ilden, at kvindens alle bånd brændte, og lænkerne smæltede af hende.

2:5. Guds moders kraft blev vist folk meget mægtig angående denne

frue i den brændende ild tilligemed den prøvede sødhed (hos Maria); en

sådan styrke gav herrens ønskemø denne kvinde, at den kloge kvinde sad

i flammerne den hele dag.

2i. Ikke et hår på hende blev svedet i den bitre flamme: de smukke
klæder på kvinden hverken, afblegedes eller brændte; kvinden gik rolig

og stille som for ud af ilden ubrændt; hun blev hjulpen ved den herlige

Marias nåde.

25. De sandkyndige mænd sang sødt og længe lov og pris til guds

moders ære, da de så kvinden sidde der hvid (ubrændt) ; alle lod de så

kvinden drage bort i fred og ære; menneskene og hun var forligte.

26. Kvinden gik hjem til sin kirke; bojet og længselsfuld takker

34*
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lut breyjandi meyju;

skrifa lét baugs a bréfi

brik jartegnir slikar.

at Måriu meyjar

margfaldi Iof aldir.

27. Heyrbi sveit, at sælu

sæt leystir bu mætrar

hold ur heitum eldi.

hlifandi sva vifi

:

forba niinnandi mærrar

meyja gubs, |)å er deyjum,

binum bJQrtum bænum
bål vib vårum sålum.

28. Luta jpér i brautum

jyjobir, drottins mobir.

bergr bu manni mprgum

mest, bå er jjurfa flest ir:

aldri muntu eldi

enn vilja bann brenna

binn. er |)ik hefir kunnat.

bræl. Maria sæla.

29. Nu heli ek ut fyrir

ytum.

minti.

inta jartegn eina

alhrobigr gubs mobur;

veit Maria meiri

miskunn, en vér kunnim,

oss, bå er andir missum,

i5rpndum. gu5 bibja.

Et digt om et andet Maria-jærtegn.

Måriuvisur II.

1. Dyrbar gel' bu doms vorbr,

drottinn, er alt gott,

veitir, at bragar-bot,

brognum. gjaldi hér bogn:

hun møen for sit liv og sin lykke; hun lod disse jærtegn nedskrive, for at

menneskene skal mangedoble jomfru Marias pris.

27. Folk har hørt, at du sød løste den udmærkede kvindes legeme

ud af ilden, således beskyttende hende: befri, guds mø, ihukommende den

gode kvinde, når vi dør. vore sjæle fra ilden ved dine lyse bonner (teksten

er her ikke ganske sikker/.

28. Menneskene tilbeder dig i farer, guds moder; du hjælper mange
mænd bedst, når de fleste trænger (stærkest); aldrig vil du tåle, salige

Maria, at den din træl. som har kendt dig, skal brænde i ild.

29. Nu har jeg, meget glad, fortalt for mænd et af guds moders jær-

tegn ; giv os angrende, Maria, endnu storre miskundhed, når vi

mister livet, end vi forstår at bede gud om.



MARIUVISUR I— II 533

m65ur pinnar, minn gu5,

megna vil ek jartegn

segja, pat er sæl mey
sætu dugSi ågæt.

2. Veittu at lof létt

libi framni å gle5iti5,

Andreas, at mjiik mynd
mærbar væri gu5i fær5.

hversu mætust mjuklåt

nioSir ok prautgoS

bru5i peiri, er bar nau5,

bonum krafbiz gu5s kvon.

3. Herra nokkurr hugdyrr

hreinn byg&i stab einn.

kæra hans af konum bar

kurteis, sem fra er spurt;

unnuz svå hun ok hann

hjartaliga, vili bjartr

låta ekki må i mot

milli pess, er hvårt vill.

4. Synaz niåttu søgo hjon

sjuku folki aubinjuk,

fo&urliga fagrrå5.

fåtækuni orlåt,

hæversk ok hugljuf

hverjum peim i nand er

vur5u pau, af velferS

veldi tok at proaz heldr.

5. Erfingja ogndjarfr

øngvan vi5 gulls spøng

getit haf5i goQlåtr,

gjarna vildi ala barn;

[M. II.] 1. Herlighedens domsvogter, gud, som giver menneskene alt

godt, giv du, at de lytter her villig til mit digt: jeg vil berette om din

moders kraftige jærtegn, min gud, da den salige, udmærkede mø hjalp

kvinden.

2- Andreas, giv, at den letfødte lovprisning fremtræder i en glædes-

stund, så at et flydende digt kan blive bragt gud. om hvorledes den her-

ligste, milde og hjælpsomme moder, guds frue. blev påkaldt i bon af en

kvinde, der var stedt i nød.

3. En herre med herligt sind og ren bode i en stad; hans hustru

overgik andre kvinder, beleven som hun var, således som det er fortalt:

de elskede hinanden så hjærtelig, at deres vilje intet havde at indvende

imod, hvad det andet ønskede.

i. Det nævnte ægtepar kunde synes syge folk ydmyge, faderligt

givende gode råd, gavmilde mod fattige, høviske og elskede af enhver,

som var dem nær, blev de: på grund af deres velstand voksede deres

magt meget

o. Den modige, gode mand havde ingen arving fået med sin hustru;
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hennar i hvert sinn

harmr tok at gjoraz arnir.

ønnur på er fruin fann

fljobin plaga sin job.

6. Sotti til spngs pratt

sorgub i hgfu8borg

kvinna, par er klént rann

kirkja stob gubi virk,

musterit af mur gjprt

Måriu ok stgpull hår;

par at barni baugnorn

bænum syrgbi opt væn.

7. Rikust fruin tala tok

tregafull å pann veg

optast par, er skorin skript

skærrar meyjar stob nær:

sælust heyrbu mitt mål

Maria ok pau tår.

er sætan sizt kåt

suta-fullust gefr at

8. Sé ek pat, sæl fru,

sonu elr hver kvon,

frjofaz af pvi flest vif

fegin, nema sjålf eg:

gleoifullan getnab

gjaltu mér. vif snjalt,

meyjan, at ek mega få

moour nafn ok bera job.

9. Båbi fy rir barnfæb

biba urbu mikit strib

fabir pinn ok fpgr mæbr,

fruin åbr en vartu;

brixli ok buin hneyxl

beraz mun å hond mjer,

ef ek alclri job mild

ala minum ver skal".

hun vilde gærne føde et barn: hun følte en svar sorg. hver gang hun så

andre kvinder hæge om deres bom.

6. Den sorgfulde kvinde søgte tit til messe i hovedstaden, hvor et

fint hus, kirken elsket af gud. stod. templet opført for Maria af teglsten

og et hojt tårn; dér sorgede den gode kvinde ofte (og beklagede sig) i

bonner over sin barnløshed.

7. Den mægtige frue begyndte at tale sorgfuld således, oftest dér.

hvor den skære møs udskårne billede stod nærved: „saligste Maria, hør

min tale og de tårer, som kvinden, lidet glad. fuld af kummer, udgyder.

8. Jeg ser det, salige frue, enhver kvinde føder sonner undtagen jeg

selv, ti de fleste (alle) kvinder undfanger glade: giv mig, snilde kvinde,

glædeligt foster, mø. for at jeg kan få modernavnet og føde et barn.

9. Hægge to, din fader og din fagre moder, måtte lide megen sorg

på grund af bornemangel, for du, frue. blev født: bebrejdelser og rede

hån vil blive udøst over mig, hvis jeg aldrig skal føde min mand
blide bom".
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10. Mjukust heyrbi mål slik

Maria ok fpgr tår:

kæran varb kynstor

kvibub eptir lands sib:

fæbingar å frumtib

fpgr bar sinn mog,

gjprbiz på, gullskorb,

glebitimi koniinn meb.

11. Vænan leggr vif svein

i vpggu meb buin plpgg,

friban eiskar fru in nib\

fabir hans ok lék ab;

mobir unni megi blib.

må hun varia af sjå,

svå at brubar gubs gob

gåbi trautt sem hefir åbr.

12. Unandi eitt sinn

at jobi sinu lék fljob,

sjukan keneli sårleik

sveini gjpra lifs-mein.

sutafull i sitt skaut

svanni lagbi mog bann,

svå at barni bani forn

buinn bolti vera nu.

13. Siban lå sveinn daubr.

sætan af trega grætr

lengi. meban lå ungr

likanir å bprum slikr;

aubar pellan oglpb

annan dag flytr hann

par er kirkju mikit mark

Måriu i borg står.

14. Hreina vildu huggan

henni veita stabar-menn,

engi måtti aubspyng

eina finna fegins grein,

10. Den milde Maria hørte sådanne ord og de smukke tårer; den
ætstore kvinde blev frugtsommelig efter landets skik; den smukke kvinde

fødte i fødselstidens fylde sin son: da blev der en glædestid, oprunden
dermed.

11. Kvinden lagde den håbefulde dreng i vugge med det vuggetoj,

der var tilrede; hun elsker sin smukke son, og hans fader legte med
den; den blide moder elskede sin son. hun kunde næppe løfte ojnene fra

ham, så at den gode kvinde næppe som for ænsede guds brud.

12. Frydefuld legede kvinden engang med sit barn; da mærkede
hun, at en sygdoms smærte vilde volde drengen livsmén ; kvinden lagde

bekymret sin son i sit skød, således, at man syntes ot den gamle død nu
truede barnet.

13. Siden lå drengen som død; kvinden græder længe af sorg, med-

ens det unge legeme lå således på båren: den sorgende kvinde bragte

ham den næste dag derhen, hvor Marias store kirkebygning stod i staden.

14-. Stadens mænd vilde gire hende en ren trøst; men ingen kunde
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sat hun upp ok sart grét

sonar, £>ess er inikil von.

dauoa, unz dagr leib

drottum en kemr notl.

15. Matti vera tnib nott.

mooir sveins er upp stoo

ok i burt barn stirt

af borum tok gulls Vor:

Måriu arms dis dyr

driptar så hvar st65 skript.

lét hun nibr litt kat

likamann vib orb slik.

16. „Liknarinnar lofat tåkn,

littu hér å barn fritt,

J^at er niinning miskunn

minu holdi gaf JDin;

moour nafn ok minn heior

mist hefi ek nu tvist,

vel måttu hjort bpl

bæta mér fruin sæt.

17. Vænust muntu vårkunn

veita fyrir tår heit

bnioi. pé\i i barns nau5

bera kunni sorg hjer;

lioa svå lifs nauo

låt. iit ek deyja brått.

ella græo, fribar-full

fljoba hjålpin, mitt job."

18. Manna hjalp ok miskunn

måtti eigi hrings gått

lengr fyrir lifs angr

låta bera sinn gråt;

svå at i limu likams

litr kom ok fagrt vit,

sendiz aptr sæl pnd;

sveini gaf ]3at mey hrein.

finde nogen glædestrøst for hende; hun sad og begræd bittert sin sons

død — det var kun hvad man væntede — indtil dagen svandt for menne-

skene og natten kom.

15. Det kunde være midnat, da drengens moder stod op og kvinden

bar det stivnede legeme bort fra båren; kvinden (arms driptar dis) så,

hvor Marias dyrebare billede stod; hun lagde da, lidet glad, legemet ned

og talte således:

16. „Miskundhedens loopriste tegn (billede), se her på det skonne

barn, det som din nåde skænkede mit legeme som minde(?); modernavnet

og min hæder har jeg nu sorgfuld mistet; skinnende søde frue, du kan
let give mig bod.

17. God som du er vil du undskylde kvinden (mig) for mine varme
tårer, fordi jeg i mit barns nød her frembærer min sorg; lad mit livs

nød få den ende, at jeg straks dør, eller helbred mit barn, kvindernes

hjælp, fuld af /Ved."

18. Menneskenes hjælp og miskundhed kunde ikke længer lade
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19. Lifna fyrir lofat nafn

lætr siSan guo mætr.

så hann upp ok sætt bio

sina mobur utan pin:

fljooi gaz feginstib

farnaoar ok lifs barn;

gaf hun siban gubi lof

gråtandi ok po kåt.

20. Tunga må pal alls png

inna i brag sinn,

hversu mobur mins gubs

mundi heibra gofugt sprund,

på er fpbur hrings hlib

hreinum færbi kvikan svein.

pann er fjgrvi fjpgr dægr

firbr lå å borum stirbr.

21. fegar gjorbu på mjog

pjooir ok gofug fljob

at lofa ljuft vif,

listuga er bar Krist,

ok meo prifum paban af

pjona toku gubi hjon:

peira var blibr burr

bråogJQrr ok heilråbr.

22. Maria ertu mey skær

mo&ir ok likn gob

ollum peim. er åkall

jafnan veita å pitt nafn;

pjooin pil pik bibr.

pu heitir vår fru,

en vér segjumz syndug

sveitir pinar, håleit.

23. Synda vertu sannreynd

sannan vib gub ok mann,

pott vér brjotum, meyin mæt,

moti honum, yfirbot.

kvinden pines af sin r/råd over sit livs smærte; den salige sjæl blev sendt

tilbage, så at farve og herlig bevidsthed kom tilbage til legemets lemmer;

den rene mø gav drengen det'

19. Den herlige gud lader siden drengen leve op igen for det lov-

priste navns skyld; han så op på sin moder og smilte sødt uden sygdom
(helt rask): kvinden fik lykkens glade tid og sit barn Hive: siden lov-

priste hun grædende og dog glad gud.

20. Ingen tunge formår at fortælle det i sit digt, i hvor hoj grad den
gæve kvinde priste min guds moder, da hun bragte drengen som levende

til hans rene fader, ham som i fire halvdøgn havde ligget livberøvet og

stivnet på båren.

21. Straks lovpriste da i hoj grad mænd og gæve kvinder den kære
ypperlige viv, som fødte Kristus; og ægtefolkene tjente ivrig gud fra den
tid af; deres blide son var tidlig udviklet og med et godt sindelag.

22. Maria, dn er en skær mø, moder og god nåde for alle dem, der

altid påkalder dit navn; alle mennesker tilbeder dig, du hedder vor hoje

frue, men vi, dine skarer, erkender vor synd.
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ok at sonnu son pinn

salir fyrir lifs mål

græbarann geti séb

glaban, veittu oss pab.

24. ]?ikjumz ek i pinn flokk

peygi kunna. gubs mey

skærust, sem skylt er,

skilin oro at fa til;

veroi pér valin dyrb,

vifa sæmdin. eilif

um alla lieinis lipll

haldin, meb gubs vald.

Et digt om et tredje Maria-jærtegn.

Måriuvisur III.

1. Drottinn gefa mér matt

måttugr bragar halt,

svå at ek færa. føgr or5,

faoir vårr, i einn stab;

veittu fyrir vald pitt,

valdandi gub um aldr

åstar. i opit brjost

ottalausa måls nott.

°2. Heyrbu, svå at hrein oro

hitta ek ok glebi mitt,

æztr, fyrir unao bezt,

Andreas, hugar land;

minnumz ek, at mey sonn,

Maria, su er likn vår

i hreinum ok vis van

verkum, le^^sti einn klerk.

3. Siba geymdi sjå maor
sjaldan um barns aldr,

uppi vill hann heims hopp

hafa, pegar til gaf;

2.'5. Vær sandhedsprøvet syndshelbredelse (en der skaffer syndstilgiv-

else), herlige mø. hos den sande gud og menneske, uagtet vi synder imod
ham; og at sjælene kan tilvisse se din glade son. frelseren, efter livets

afslutning ; yd os det.

2i. Jeg mener ikke, guds skæreste mo, at knnne få så smukke ord i

dit digt, som det var min pligt; måtte udsøgt herlighed i evighed blive

vist dig, kvindernes pryd med guds magt, over alt i verden.

|
M. III. | 1. Mægtige gud, du formår ut give mig digtning, så at jeg, vor

fader, kan bringe konne ord sammen til et hele; giv du ved din magt i

mit åbne bryst en frygtløs talerigdom, du gud som råder over kærlighed

i evighed.

l
2. Hor hojeste Andreas, så at jeg finder rene ord og kan glæde mit

bryst ved den bedste fryd: jeg mindes, at den sande mo Maria. — hun

er vor miskundhed i rene gærninger og sikre håb — . befride en klerk.
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pegninn lagSi pratt magn
pykkju-storr i vindrykk,

gjor5iz hann vi<3 gieSiorft

gålauss um sitt mål.

4. Ritar gjprbiz ranglåtr

rennir vi5 yfirmenn,

hjartat var5 af spkum sart,

si5ir spillaz par vib;

kvenna-åstin kvelr hann

(klerkum er pat niein) sterk;

var hann ur viti nær

vifa fyrir glebilif.

5. Sen* gjørSiz saurlifr,

sårum . . . hugar-får,

lytanna logi heitr

lerkat fekk pann klerk;

hverja nolt at hann for

Hrundar å gulls fund

villr yfir vazfall;

våbi gekk um hans rå5.

6. Itri hafSi einn hlut

jafnan fyrir gu5s nafn

Måriu, sem vitum vér.

vaktat, en frå er sagt,

hann las i hvert sinn

hæstar tiSir gu5i næst

mjukri vi5 mein slik

m65ur, pegar hann upp st65.

7. Enn for hann eitt sinn

ofanvert nætr-rof

heiman yfir storstraum,

strangan efldi fors-gang;

farit gJ9i*5i fult nær

flobit pat, er hann st65;

3. Den mand iagttog sjælden sædelighed i sin yngre alder; han vil

deltage i verdens lystighed, når der gaves lejlighed; manden anvendte

overmodig tit sin kraft til vindrik; han blev under glædens taler lige-

gyldig for sin sag (sig selv).

i. Manden (ritar rennir) blev uretfærdig mod sine overordnede:

hjærtet blev såret af skyld; moralen fordærves derved; den stærke kvinde-

elskov piner ham — det er slemt for Mærke; han var næsten vanvittig

på grund af glædesliv med kvinder.

"). Hans sjæl blev ukysk; sindets farlige tilbojelighed . . . syndens

hede flamme gjorde den klærk afmægtig ; enhver nat begnv han sig, for-

vildet, til en kvinde over en elv: en fare truede ham.

6. Den herlige Maria (til ære) havde han altid for guds navns
sli gid iagttaget én ting. som vi ved og som der fortælles om; han læste

hver gang, da han stod op, n<cst efter gud(s pris), den hojeste tidesang

for den milde moder under sådanne mén.

1. Endnu engang begav han sig henimod nattens slutning hjemme-

fra over den store fir; den havde da en rivende striim, den oversvom-
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leynir ottaz liftjon

lyta. ef skipit brytr.

ave Maria harm upp hof

ottafullr ok do skjott.

8. Kvibir vio kvala-naub

klerkr fyrir niein sterk;

treysti hann a tign Krists

truandi ok bibr mi:

„nær vertu mær mér

Maria, sva at liniz får.

låt mik ei. er dugar drott,

deyja hér, gubs mey."

10. Siban er hann sokk nibr

sektarfullr ok varb drektr.

kraup hann i kafadjup

kaldr eptir libinn aldr:

litr, begår lif braut,

lokkandi djgfuls flokkr;

tjandr gripu fast ynd

fleiri en teliz peir.

9. Tiba sinna tregbjobr

truar hafoi ei gat nu,

heyriliga hann hefr jpær.

henni bobaz dyrb tvenn;

litit fekk hann lesit ut,

lior sva at honum strib,

11. Englar komu at beim

ofan meb gubs lof;

„låti bér, kvab ljuf sveit,

liggja bann er frib biggr.

en ef bér hatib hann.

hefndin verbr af gubi efnd:

melse. der ramte ham, fyldte næsten helt hans båd; han som dulgte sin

synd, frygtede for at miste livet, hvis båden gik istykker.

8. Kiærken er nu bange for kvalens nød (i helvede) for sine svare

synder; han stolede på Kristi hojhed og beder nu troende: „stå mig bi.

Maria mø, så at faren forminskes : lad mig ikke dø her. guds mø, som
hjælper menneskene".

9. Troetis træge forkynder havde denne yang glemt sin tidesang

;

han begynder nu lydelig på den; en dobbelt herlighed bebudes hende; kun
lidet fik han læst til ende; ulykken trængte så hårdt ind på ham; ave

Maria begyndte han angstfuld — og døde i det samme.

10. Siden da han brødefuld sank ned og druknede, sank han langt

ned i dybet kold efter det endte liv; den lokkende djævels skare så, at

hans liv var endt; djævlene, flere end der kunde tælles, greb fast om
hans sjæl.

11. Engle kom til dem ovenfra med guds tilladelse: „lad I, sagde

den kære skare, ham. som får fred, ligge furørt): men hvis I hader ham,

bliver hævnen udøvet af gud: Maria regner ham for at være sin: husk,

at hun vil komme."
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Maria kallar marin sér,

muiii per at kemi* hun'1

.

12. Hropar hinn, er gafglæp,

greinir pegar klerks niein

l9stu berr å lopt fast,

16 hann vib mart po.

himins åbr bjørt briibr

borgit fekk hans sorg,

er af rotum réttlåt

runnin upp vi5 miskunn.

13. Maria kom til mots par,

moburliga hun hjå stob,

døkkr hafbi djofuls flokkr

dregit hann å kvala-veg;

hrygbar-full — „hpfub slæg

hverju valdi taki pjer

meinafullir minn pjon?"

mærin talar gubi kær.

14. Hvessu måttu i hendross

himinrikis fru slik

penna eigna per mann?"

pverinn mælti kvala-herr;

„fleygir gjor&i fjarblogs

flest pat er hann gat vest;

svå var hann saurlifr

syndafullr ok harblyndr.

15. Siba skyldar svå gu5

sannan vera hvern mann,

hæfilæti ok hreint lif,

håleitt er pat lpgmål;

hér i moti, at hann for

håbuliga me5 sitt råb,

ileiri gjorbi hann verk vår

en vili gubs at stob til."

16. „Ek mim eigi pat vib pik

præta, kvab meyin sæt,

12. Han, som beskyldte ham for synd, råbte og fortalte straks kiærk-

ens brøde, åbenbarede ivrig hans fejl og loj dog meget derved, for himlens

strålende brud frelste ham i hans sorg; retfærdig er hun runden op af

roden ved nåde.

13. Maria kom til stede dér; moderlig stod hun nærved; djævlens

morke skare havde slæbt ham ind på pinens vej: angstfuld talte møen,

gud kær: „snedige hoveder, ved hvilken magt tager I, ménfulde, min
tjæner?u

14. „Hvorledes kan du, en sådan himmerigsfrue. gbre mod os krav

på at besidde denne mand", sagde pinernes trodsige skare; „manden
gjorde alt det værste han kunde, i hoj grad var han ukysk, syndefuld og

hårdsindet.

15. Gud kræver, at enhver mand skal iagttage gode sæder, måde-
hold og rent liv; det er en hoj lov; han opførte sig lige imod dette på
en bespottende måde: han gjorde flere af vore gærninger, end det var

guds vilje."

UV „Jeg vil ikke strides med dig derom, sagde den søde mø; guds
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gubs hefir bana-bl65

banni fra leyst hann;

byb ek bvi mens meibs

mal i ok klerks sål,

at spnnu, fyrir son miim.

sjer hann bat er rétt er."

17. Koma fyrir Krists dom
kvalarar, sem geta skal,

akta beir upp kveikt

ogurliga nytt rog;

årar kvåbu ålmbør

jafnan styggja gubs nafn;

sårar gengu sakir nær.

spg&n beir hans brpgb.

18. Kippa beir nm klerk upp

kyndugir hpfubsynd

:

„sioa drygbi sviptubr

somalausan hordom:

sibast abr lilit leib

likti hann at gjpra slikl

:

fyr petta saka-sår

salin verbr al hafa bål".

19. Arum veitti annsvor

imnandi miskuim.

heldr verndar meyin mild

merkiliga sinn klerk;

ræbir svå rik biiibr:

„rétta hefir y5r stétl

dåbuni pryddr Dåvib

diktat, er hann spng slikt

20. Rangir våttar råb bung

reisa upp ok gjpra ....

lygi fly tr reift rog,

rennr su meb flærb enn;

minnaz réb å miskunn

mabr så. at fruin kvab,

dødsblod har løst ham fra forbandelsen: jeg lægger mandens sag og

kiærkens sjæl under min sons dom: tilvisse ser han hvad der er ret"

17. Djævlene kom, nu for Kristi dom — som det skal omtales —

;

de fremfører en ny optændt bagvaskelse frygtelig: djævlene sagde, at

manden jævnlig havde krænket guds navn; de sårende beskyldninger

trykkede ham stærkt, de fortalte hans handlinger.

18. De fremførte, snedige som de var, kiærkens hovedsynd: ..sæder-

nes tilintetgorer begik æreløs utugt: tilsidst lige for han døde behagede

det ham at bedrive dette; for denne bitre brøde må hans sjæl få bålet".

19. Hun, som elskede nåde, svarede djævlene; meget mærkelig for-

svarede den milde mø sin klærk; den mægtige brud talte således: ..den

dådprydede [kong] David har digtet (sunget) eder en rigtig dom, da han

sang sligt (det følgende; Davids salmer 35, ti).

20. Vrange vidner begynder tunge (uhyggelige) ting og går ....;

lognen udbreder den vakte bagvaskelse: den lober endnu om med falsk-
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at spnnu las hann Sions

sibast å lifs ti5.

penna kalla ek røér mann.

minna sé ek at pér vinz.

21. Munnr hans, kva5 niekt

sgnn,

upp bJ9rt,

tungan endi sinn spng;

sjåi fyrst, hvat pat må

:

skyjalaus sku. 16

skilja må at konung til

ave Maria upphaf

å var par skråt på."

22. Arar stukku pegar peir

pessa heyrSu getit vess,

si5an yr5ir sæl brubr

sveitir peira håleit:

„hversu måttu ....

hælaz, kvab meyin sæl,

23. Ginni pér fra guoi nienn

at gera pat er ilt er.

sårar fy rir sakir pær

sioan at peir fåi strib;

einatt skal y5r pin

aktaz, på fra er sagt.

at pér freistio fira mest

ok fåio eigi svikit på."

24. Flatir hurfu fra i braut

fjandr sviptir hans pnd

ok mistu nytt nest

naubigir, sem gu5 bauo,

sina bao såtån

sveina få stor mein.

hed; den mand mindedes nåden, sagde fruen; tilvisse læste han allersidst

i sin levetid Sions-verset.

21. Hans mund, sagde den sande magt, begyndte (?) lysende

tungen sluttede sin sang; lad os forst se, hvad det formår; skyfri

(uforstået-) ; ave Maria, ophavet, var skrevet derpå (0: på tungen)."

22. Djævlene sprang straks bort, så snart de hørte dette vers nævne

:

siden talte den salige, hoje brud således til deres skarer: „hvorledes kan
du ..... sagde den salige mø, prale; jeg går fordring på denne mand;
jeg ser, at du kommer til kort.

23. / lokker menneskene fra gud til at gore det, som er syndigt, for

at de siden hen for den brøde skal få (evig) pine; altid skal eders kval

omtales, når der fortælles om disse ting, at I frister menneskene stærkest

og får dog ikke bedraget dem."

24. Flade forsvandt djævlene, berøvede hans sjæl og de gik glip af
ny føde, skønt nødige. således som gud bød; satan ønskede sine mænd
alle store ulykker, da de kom hjem til pinestedet — han sagde, at det

havde de fortjænt.



544 XIV. ÅRHUNDREDE

er peir komu i kvalir heini.

kva5 harm vera skylt pat.

25. Gpfugligt gubs vif

gefr fyrir utan ef

af hofi hægt lif.

heimar skiptuz klerk peim;

siban undir sått baub

sættand i fljobit raætt,

at hann rétti råb sitt;

ra usnar var pat fpgr lausn.

26. Perfiliga paban af

pakkir gjprbi hugrakkr.

meban endiz lif lunds

linnbols, vib gub sinn,

ok af mgnnum mest ann

mabr sjå fyrir dugnab

Måriu, sem van var;

verkin bætti sjå klerkr.

27. Maria krjiipa menn |)ér.

mætust, pviat ågætr

setti pik fyr mikinn matt

mobur sina, hreint fljob;

eigi mun svå aumligr

iorandi, ef pik bibr,

at hann fariz, fruin skær,

flestra ertu hjalp mest.

28. Maria, ertu skøpub skær,

skærust ok gubi kær;

kæran, muntu duga, dyr,

dyru folki lofskyr;

skyrust matt sektsår

sårin låta groa vår,

våra kenni ek naub nær.

næri vertu gubs mær.

29. Maria, gef pu meyin dyr,

mjukust, peim eb er sjiikr

25. Guds gæve mø giver uden nogen tvivl let liv med mådehold C?) ;

verdnerne ombyttedes for den klærk ; siden til forlig bød den herlige

forligstiftende kvinde, at han skulde gore bod og bedring: det var en

smuk og prægtig dom.

26. Ydmygt gjorde derpå den modige mand sin tak til sin gud, så-

længe manden levede; og af mennesker elsker den mand allermest Maria,

som det var at vænte, for hendes hjælp; den klærk forbedrede sin vandel.

27. Herligste Maria, menneskene knæler for dig, ti den udmærkede
gud gjorde dig, rene kvinde, ved sin store kraft til sin moder: der vil

aldrig være nogen så ussel angrende synder, at han går fortabt, hvis han
tilbeder dig, skære frue; du er alles største hjælp.

28. Skæreste og gud kære Maria, du er skabt skær: dyrebare kvinde,

lovskær vil du hjælpe dyrebare mennesker; renest kan du lade vore

brøde-sviende sår helbredes; jeg kender, at vor nød er nær; vær nærved
os guds mø.

•1\). Mildeste Maria, giv dit. dyrebare mø, dem der er syge lindring, så
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linun, at lpng pin 30. Himinfikis hæst blom,

lioi su, er vår hiSr; hæstum gu5i ert næst,

bviat ur heimi, hæst mobir ok mey pruo,

blom, mildinnar fpgr snild,

heoan trui ek er oss kvebr Maria, legg bu dom dyr

sannr gub. sonr binn, diktandi å verk slikt,

sålum hjålpi bitt mål, tåkna mun ek lofuo likn

linna hér vio flokk binn.

En drape om apostlen Peder.

Pétrsdråpa.

1. Or5 satt upphafs gjor5i 2. Personum gu5 greiniz,

eitt næst stafi hæsta; gleoz, senn ok einn brennum.

orb triii fyrst bat fyrbar fabir gat son ån såbi,

fobur likt ok meb rikti; sanndeildr heilagr andi;

gjorSi alt meb orbi benna en pngvan annan

itr gu5 stort ok litit 9ld truir gub verpldum

orb var sent, en særoiz hæstra himna-vista,

sonr, mey gu5s, at deyja. heims ok allra beima.

at den lange pine, der vænter os, forbigår os; ti jeg tror, hojeste blomst,

at når den sande gud. din son, kalder os bort fra denne verden, vil dine

ord frelse sjælene.

30. Himmerigs hojeste blomst, du er den hojeste gud nærmest, moder
og en prud mø, nådens skonne snildhed; Maria, fæld du dyrebar domme
om dette digtningsværk: jærtegnenes lovpriste nåde, her vil jeg afslutte

din flok.

[P.] 1. Et sandt ord dannede helt ophavets hojeste stave; man tro,

at ordet var fra begyndelsen, ens med faderen og herskende sammen med
ham; den herlige gud gjorde alt stort som småt med ordet; ord blev der

sendt til guds mo. men hendes son såredes for at dø.

2. Gud er på engang én og i 3 personer; faderen avlede sonnen

uden sæd; den hellige ånd, ret fordelt, glæder sig; denne og ingen anden
tror menneskene er gud for verdnerne over de hojeste himmelboliger, verden

og alle mennesker.

35
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3. Hulin min hyggja båli

hrekkjottu nijyk slottig

hefir mest hrunit i åstar

hyr meo glæpum fvrri;

fals, ågirni ok fulust

flær5 mik |iann veg lær5i,

synd mér sæt at kendiz

seimvin likt hjå eimi.

4. Grof så er græ5gi reifir

granda-fullur andi

brjost, ok bar inn lpstu

brukum, mitt et sjuka;

saman bo lo5ir meo limi

lifs hinna fyr innan,

bat er vån guoligs gr65a

græn fyr Petri bænir.

5. Nu biS ek dapr af dau&a

dåligum mér sålar

miskunnar ok mpnnum
milding himins gildan;

gubi næst truast treystir

tårfeld bjob hans moSur,

hjalp er ok heimsins stolpi,

hlif styrk konungr vifa.

tt. Brott rybi byrni béttum

Jyjosts sårmeiddu brjosti

mær ok mooir dyrust

Maria gu&s våru;

<?nd meb hjålpar hendi

heilagr stjpinu deilir

seoi ok sæmdar greioi

sibsterkan brag verkum.

7. VirQi vårar ger5ir

valliga, bo at halliz

brott af hreinum hætti,

herr, kvæ5is at væri;

3. Min meget snedige sjæl, skjult under rænkefuld ild, har i højgrad

styrtet sig ud i elskovens flamme med synder; svig, begærlighed og den

fuleste falskhed lærte mig det, at den søde synd syntes mig som honning-

vin ved siden af em (ram smag).

4. Den ménfulde djævel, som viser sin grådighed, borede ind i mit

syge bryst, og ledte der ind laster i hobetal; dog hænger der sammen
der indenfor en med lim sammenfæstet livshinde; det er det gronne håb

om guddommelig frodighed for Petri bonner.

">. Nu beder jeg sorgmodig himlens kraftige konge om sjælenåde for

mig, syg formedelst døden, og for alle mennesker; næst efter gud stoler

den grædende menneskehed med størst tillid på lians moder: kvindernes

konge er verdens hjælp, støtte og stærke værn.

6. Maria, mø og guds dyrebareste moder, udrydde overmodets tætte

tjorne ud af vort hårdt sårede bryst; stjærnernes hellige styrer mætte
vor sjæl med hjælpens hånd og fremhjælpe det sædelige digt med herlig-

heds gæminger (som det skal handle om).
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på må hilmi heima

hjålprikum vel lika,

skyrr ok skjotr at heyra

skilr hann hvers manns vilja.

ågætismenn ytum

upp runnir par kunnir,

annan sta5 må ek inna.

opt, pér, voru, storan.

8. I?j65 pil hyggin hly&i,

hått vill ek gu5s dyr5 våtta,

strokin er lifs meb laukum

lofsmib Petri vioa;

felli flaum ok kalli

fljob ok born å gooan

postula Krists, en prestar,

Pétr, siSlætis gæti.

10. Bessåibe breibrar

borgar vibum torgum

tveir bræbur me5 tiri

triilundabir funduz;

list gera frægir fysta

fiskimanna at kanna,

så var at giptu-gjprbum

gæddr at slika fæddi.

9. Kåfarnåum, korni

Kristr såbi par lista,

borgin bar su, mprgu,

blom itarlig soma;

11. Jonas sonr var Simon

sannr ok Andreas annarr;

forbaz hordom haroan

håbs pverrendur båbir;

7. Folk bedomme forsigtig vor handling, selv om digtets fortn (at

væri forvansket) hælder noget bort fra den rene verseform ; da vil verd-

nernes hjælperige konge være tilfreds; forstående og hurtig til at høre

forstår han ethvert menneskes ønske.

8. Alle kloge folk lytte til; hojt vil jeg bevidne guds herlighed;

Petri lov er vidt og bredt bestrøget med livets løg; kvinder og bom vrage

den overstadige lystighed og påkalde Kristi gode apostel, Petrus, og præst-

erne iagttage sædelighed.

9. Kafarnaum, den herlige stad, bar hæderens frugter; Kristus

såde dér mangt et udmærket frøkorn; ofte fandtes dér oprundne ud;

mærkede mænd, kendte af alle; en anden stor stad kan jeg (også)

nævne dig.

10. I Bessaide, på den. brede borgs vidtstrakte torve, fandtes to tro-

sindede brødre og ansete; den første idræt, de beromte udøvede, var fisker-

nes; han, som fod te sådanne mænd, var begavet med lykke.

11. Simon var i sandhed Jonas son og Andreas den anden; spot-

tens forminskere undgår begge den hårde utugt ; han, som vi nævnede
forst, var i tugt og ære gift med en, kvinde, ti lykken sendtes ham af
gud selv.

35*
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åtti hinn me5 hætti

hyrs, at nefndum fyrri,

grund, pviat gæfa sendiz,

gjålfrs, af drotni sjålfum.

12. Skriptura skyrt våttar

skær Perpétua væri

kvan. i Kristi greinum

kunn, su Pétro unni;

Petronillam nytum

nåmgreini gaf eina

tlottur, gu5s ok gætti

gott vif at eilifu.

13. Baptista hlaut hæstan

håleitr skiruar-måla

veg, så er lasta lægir

lifs-greinum fremr sveina:

synd tjår fingri frænda

fystr ok i5ran lysti

guoi, tveir fyrbar fro&ir

foru i brott me5 drotni.

14. Hvess leiti j^it ljosir?,

lofsælastnr mæl ir

gu5, en svpruftu siban

sanngobir menn JDannveg:

seg J3inn bæ eba bygbir

bli5r ok nafnit friba;

vanu Jpeim visi JDenna

vagna brautar fagnab.

15. Gekk så, er glæpum
stpkkvir,

gu5 sjålfr um pær hålfur

Gålilée sjo sæla

svinnur bræbr at iinna:

hvellr nam Kristr at kalla:

komi5 til vår af båru;

|)it skulub menn i minni

miskunn heban af fiskja.

16. Purrum fotum flytir

fabir å sjo, en afirir,

Pétr at landi leitar

12. Skriften bevidner klart, at den rene Perpétua var en kvinde.

vel oplært i Kristi tro, som elskede Petrus; en datter. Petronilla, gav

hun den udmærkede lærefader, og den gode kvinde trode på gud i

evighed.

13. Den hoje Baptista (Døberen) fik den hcijeste dåbs-sags hæder,

den lasternes undertrykker, der gav mændene (brødrene) livets lærdomme;

sin synd tilstår han først for gud og forkyndte sin anger (?) ; de to

kyndige mænd begav sig bort med herren.

14. Hvad søger I, lyse mænd?, — siger den lovpriste gud — . men
de i sandhed gode mænd svarede således: „sig du blide din by eller hjem-

stavn, oy dit herlige navn" ; himlens konge viste dem denne glæde.

15. Han, som driver synderne på flugt, den kloge gud selv drog om-

kring i de egne over Galilæa-søen for at træffe de salige brødre; med
stærk stemme råbte Kristus: „kommer til mig fra bølgen; I skal herefter

med min nåde fiske mennesker".
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libstorr, skipi foru;

ni&r dro ilsku eybi

ott, pegar hræzlau sotti,

svalg af saltri bylgju,

spkk i kolgu dpkkva.

17. Satt er at sina rétti

(svå greiniz) gu5 hreina

hpnd ok hjålpir sendi

hirbmanni Krists sannar;

lyptu, ok létu eptir,

listar-fpr me5 Kristi,

veibifpng sem våSir,

vat segl par meS båti.

18. Fylgir himna lielguni

hilmi friSur siban

postuli, pryoir lista

Pétr sannliga métraz;

festi hann allar åstir

élranns vi5 kong sannan,

varb pvi valdr at gjprSum

våttr guSdomsins måtta.

19. Hof å fjallit håva

hyrr dagbrautar styrir

postula Pétr ok lysti

part eilifra skarta;

åsjonu gubs synir

sol bjartari goligr

sonr, gle5i var sveinuni,

snjo hvitari at lita.

20. Bera lét vitni våruni

vald himneskra spjalda

gr65r så fylkir få&i

fjpll af heimuni pllum;

rpdd gubs poknan pyddu

16. Med torre fødder skynder fader Petrus, dygtig som hjælper, sig på
søen og søger til land, medens andre drog i båden til land ; men så snart

frygten betog ham, sank ondskabens ødelægger ned, han slugte det salte

vand og sank i den mørke bølge.

17. Det er sandt — således berettes der — , at gud strakte ud sin

rene hånd og sendte Kristi hirdmand sand hjælp; de begav sig straks på
den herlige rejse med Kristus og efterlod der deres fangstredskaber såvel

som klæder, og de våde sejl tilligemed båden.

18. Siden følger den herlige apostel himlens hellige konge; Petrus

betegnes i sandhed som alle egenskabers pryder; han fattede en urokkelig

kærlighed til himlens sande konge, derfor blev guddommens vidne mægtig
til kraftige gærninger.

19. Himlens glade styrer førte apostlen Petrus op på det hoje fjæld

og viste ham en del af den evige herlighed; guds herlige son viste der et

åsyn, mere skinnende end solen, hvidere end sne at skue ; det var mænd-
ene glade ved-

li). Den konge, som udstyrede fjældene med vækster (?), lod vidnes-
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prir postular sk i rir,

Elias af paradisu,

Ebron Moisi pjonar.

21. Rennr at græbis grunni

greiddur vabr, sem beiddi.

ut yiir borb af båti,

bragningr salar vagna;

fann i fisksins munni

fé lærisveinn skærast;

geldr i skatt ån skyldu

skjott fyr sik ok drottin.

engi at gefa til yngva

orb nema Pétur porbi.

23. Svarabi Simon dyrum

solranns kongi pannveg.

einarbar fystr, orbi,

orb pat er parfligast orbit:

„pu ert Kristr enn kæsti,

kunnr af hjålpar brunni,

lifandi sonr gubs sendi

sannr ok eins mér annars*.

22. Postula sveitir såtu

sinum herra nerri;

spuroi ok spejar meb gerbum

spennir harma tvennra:

hvern segi per mik, hlyrna

heilagr, vera, kvab deilir;

24. Bar Jonam gub greinir

goban Simon pjobum;

nafn skyrir berg skærast

skyrt ritningar vitni:

yfir pat berg til bjarga

blibr kvaz mundu smiba

byrd føres for de himmelske lærdommes indehaver (Kristus) af alle verd-

ner; tre herlige apostle fortolkede guds stemme som velbehag, Elias fra

paradiset, Ebron tjæner (står tinder) Moses (som gravens, underverdnens

repræsentant).

21. Den udfoldede fiskesnøre sank til havets bund udover bådens

ræling, som himlens konge bød; disciplen fandt i fiskens mund en skin-

nende penning; den betalte han som skat, uden at være forpligtet dertil,

straks for sig og herren.

22. Apostlene sad hos deres herre, og han so>n omspændte to sorger

(?; Kristus) spurgte og forsker (?) .... (me5 gerQum lidet forstået.): „hvem
siger I, jeg er?" sagde himlens hellige styrer; ingen turde svare kongen
undtagen Petrus.

23. Simon, opflammet af sin djærvhed, svarede således himlens

herlige konge — det ord er blevet det nyttigste — : „du er den kæreste

Kristus, bekendt ved (som) hjælpens kilde, den levende guds sande son

(resten forvansket).

24. Gud forklarer for menneskene den gode Simon Jonas' sd)i
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kristni, kennir, fasta

Kristr, hermargra lista.

„sjautigum sakar eigi

sjau sinnum |?ér minniz".

25. Pétr Johannis jåtar,

Jesus spyrr hann fyrri,

j^ann veg J3rysvar sinnum

jpegn af gubdoms megni:

„eiskar ]du mik, j^viat milskaz

mitt nafn fyr JDer jafnan,

fæ5i at fpbur mins rå5i

fremd JDin saubi mina".

27. Petrus princeps heitir

postulanna, sannast

Kéfås J^ybiz |)visa

Jpat nafn eba steinn, jafnan;

sælan sunnu deilir

sibspenni kvab ]Denna

mest fyr tolf, |Då er treysta

tru verk, hluti sterka.

26. Sjau sinnum baub sanna

spk meinger5um aukinn

Petrus Ipst fyrir-låta

lopta gramr eba optar;

satt kvaz segja drottinn

sinum vin ok tinir:

28. Veitt van, domur drottins.

vel skyrb ritning dyrbar,

vgrm åst, virbing hæsta,

vernd mæt, litilæti,

tamit hold, tppub reibi,

traust sterkt gobra verka,

(Simons navn); skriftens klare vidnesbyrd tolker navnet som lysende

klippe; på den klippe, sagde Kristus, han som lærte (menneskene) utal

af udmærkede ting, at han vilde bygge en stærk kristenhed.

25. Petrus, Johannes' (Jonas') son, erklærer således tre gange ved

sin guddoms kraft, efter at Kristus først havde spurgt ham : „elsker du
mig, ti mit navn blandes (0: fordunkles, ved Petri fornægtelse, vistnok)

ofte for dig; din dygtighed skal ifølge min faders råd føde mine får."

26- Himlens herre bød Petrus tilgive en sand sag, en synd forøget

med krænkelser, syv gange eller oftere [teksten er her vist noget for-

vansket]; herren sagde, at han sagde sin ven sandheden og udtalte: „syv

gange syvsindstyve skal I ikke mindes (o: tilgive) skylden".

27. Petrus kaldes altid den ypperste af apostlene; sandest tolkes

det navn ved „Kefas" eller „sten" ; solens styrer sagde, at denne troens

omspænder var salig på grund af 12 stærke egenskaber, som er pålidelige

gærningers grundvold.

28. Det givne håb, herrens dont, herlighedetis skrift smukt tolket,

varm kærlighed, den hojeste hæder, udmærket beskyttelse, ydmyghed,

kødets tæmmelse, vredens nedlæggelse, gode gærningers stærke støtte,
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robin pisl rétt i blobi,

ris at paradisum.

29. Vist tru varbmabr lysti

vårr er gekk å bårum

;

van tår blomgub vænust

varb yfir neiting harbri;

æst, poat andar misti,

itr kvaz mundu nita

aldri skyja skjaldar

skjpldungi pegn jungum.

30. Utan bækr hefir itra

9ll ritninga vitni,

kann pvi mætr i måta

megnstærir folk læra;

breysku holdi ok heimsku

heims stribandi fjanda.

mettar sabning sætri

sanndyggr heilags anda.

31. Mætti hann mundangs-

håttum

(inenn birta svå) tvennum,

stob meb æztri ibju

ohallr siba-palli

;

lagbi laun fyr dygbar

lærisveini hreinum

orb, så er stjprnum styrbi,

stinn, pau er ek vil inna.

32. Vpld gaf visi alda

vingarbs efli sinum

hæst, pvi hlaut i fystu

hann forræbi manna;

alt kvab laust, pat er

lystii-

lund. å himni bundit.

manndyrba, els. jprbu

jpfurr kalligra palla.

pinsel rød/'arvet i blod, rejsen til paradiset (de i v. 27 omtalte 12 egen-

skaber; den sidste linjes betydning noget dunkel).

29. Tilvisse viste vor beskytter tro, da han gik over bølgerne; et

blomstrende håb, de præglige tårer, opstod formedelst den hårde (ivrige)

fornægtelse; den udmærkede mand sagde lidenskabelig, at selv om han
skulde miste livet, vilde han aldrig fornægte solens unge konge.

30. Udenad kan han alle den herlige skrifts vidnesbyrd; derfor kan
den herlige, kraftige kæmpe tilpas lære folk; bekæmpende verdens skrøbe-

lige kød og djævlens dumhed (?), mætter han, den i sandhed brave, med
den hellige ånds søde føde.

31. Han mødte to slags adfærd (?) — man siger så — ; han
stod med den ypperste id lige og rank på troens bænk; han. som
styrede stjæmerne, gav den rene discipel en god Ion for hans dyds ord,

som jeg nu vil fortælle om.

32. Seklernes konge gav sin vingårds befordrer den hojeste magt, ti

han var den første, der fik overstyrelsen over menneskene; den snekolde
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33. Ånanias lå inni.

åor, lifs hnugginn nå5a,

dryg5i hann lpst i lygSum,

laun komu sannlig raunar;

leyndi Såfira ok syneli

sumt vero akurs skerSi,

réttr domr hefir dottit,

dress, yfir hjonin pessi.

35. Litilætis fanri flytir

fyst, pat er horfa lystir

hof5i at jgro ok hafbi

liiminriki. kvol slika;

skinn fyr skuggsjon hreinni

skuggalausa huggan

andi haDS an enda,

eilifr at guo hlifir.

34. Veitt hefir virbiug

drottinn

ver lika sér rikastr

postula pryoi et næsta

pislar-drykk me5 liku (?)

;

krosstré hått meb Kristo

kannar Pétr ok annarr

brobir hans, pviat båoum
blom pislanna somir.

36. Nu frumtigna fagna5

fest hefi ek einum lestri

peira tolf meo tiri,

tjå&ak Petri å&an;

opinn ok syndum sopa5r

salr vizkunnar kunnigr

standi at stubli greindum

stefjabålk vil ek hefja.

himmels konge sagde, at alt skulde være løst på jorden, og bundet i him-

len, som han med de herlige egenskaber ønskede.

33. Ananias lå inde, berøvet livets fryd; for havde han begåt en

synd ved at lyve: en fortjænt Ion fik han rigtig: Saphira skjulte og

viste overmodets undertrykker kun en del af pengene for agren; en rigtig

dom ramte dette ægtepar.

34. Den mægtigste gud har givet manden en hæder, der ligner hans,

(har givet) apostlenes pryd en pinsels drik, der kommer hans nærmest i

lighed(P); Petrus og en anden hans broder lærer det hoje kors at kende tillige-

med (ligesom) Kristus, ti pinselens blomst sommer sig for hægge.

35. Ydmyghedens befordrer fandt først (var den første der fik) en

sådan kval, idet han lyster at vende hovedet nedad mod jorden og fik

himmerig; hans sjæl skinner i et skyggefrit spejl med en ren trøst uden
ende, om at den evige gud beskytter (os).

36. Nu har jeg i en læsning fæstnet (bestemt omtalt) de tolv hoved-

egenskabers glæde med (den dertil knyttede) hæder, som jeg for nævnede
som Petrus'. Måtte forstandens kyndige sal stå åben og renset for synder

for en god digtning (0: et nyt afsnit i digtet?); jeg vil begynde en stevbålk.
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37 (Stev). Hlaut af himna-

gæti

hæst mobur gu5s næsta

Pétur, prybisæti

postula, vald um aldir;

dyrb ok veg sem virbing

veiti drotni heitri

åst i himni ok hæstum

hJ9rb Krists pil å JQrou.

38. Gripa gub meb opi

gribnibingar siban,

særban, bundinn borbu,

bar klungr enni sprungit

;

negla Krist meb noglum,

nemr spjot hjartarotum,

ben nåbi hans blæba,

blob fell å kross goban.

39. Beib, po at styrjgld stæbi,

stålharbr, en gub varbi,

snuit lét happa hlæbir

lierferb ok brå sverbi

:

sneib af eyra ibinn

åstverka præl sterkum,

åbr en andlangs gæbir

umgerbar batt, sverbi.

40. Vildi hlybni halda

håleitr truar veitir

enn ok måla minniz

meistara sins i freistni;

getr eigi sét vib sutum,

svå unni lifs brunni

heitt; å sår pau er settu

sår leit gubi vårnm.

41. Skekr nu råbs ok reikar

rann meb varbhalds-manni

brott. pviat åstin otta

ognstærb honum færbi;

bgl fyr bublung solar

37. Petrus fik af himlens vogter den hojeste magt til alle tider næst

efter guds moder, et apostel-hæderssæde; herlighed og hæder og ære gire

Kristi hele hjord i den hojeste himmel og på jorden herren med varm

kærlighed.

38. Fredsbryderne greb siden gud med skrig og råb; såret, bunden,

slog de ham; den sårede pande bar torne(kronen); de gennemborer

Kristus med nagler, spydet dreves ind til hans hjærterødder, hans sår

blødte, blodet strømmede ned over det gode kors.

39. Han blev på stedet stålhård, uagtet der var ufred; den held-

begavede mand foretog sig krigerfærd og drog sit sværd, men gud forbød

ham det; ivrig til kærlighedsgærninger huggede han øret af en stærk

træl med sit sværd, for end himlens styrer forbandt såret [denne sætning

er usikker].

40. Troens hoje giver vilde endnu vise sin trofasthed og mindedes i

fristelsen sin mesters ord; han kan ikke undgå sorger; så varmt elskede

han livets kilde, han så de bitre sår, som de tilfojede vor gud.
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bar stribandi kviba

hæst, po hyrfi i fystu

harm fra vizku sannri.

42. Fotr hnpgg fyburins sæta.

fagnabr jokz af magni

oss, Jpviat våra vissi

valdr breyskleika aldar;

neitar nafn fyr otta

naubigr sitt, er, daubans,

(orb gubs) ambått spurbi.

angrs (varb framm at ganga).

meistara sins at misti

mætr kinnroba gætir.

44. Litr å sitt, ok sy tir,

sår neitingar, tårum

beiskum; beygir rQskvan

bland ibranar vandat;

gråtrinn græddi Pétriim,

gub veldr, likt sem i eldi

skærr af skugga fyrri

skein sem gullit hreina.

43. Sårfengin hug særir

sott hjarbreka drottins,

seldi i gegn fyr gildan

glebitår .... stebja;

åstkennis fyr innan

angr hjartrotum stangaz.

45. Metr likn gubs ok Ijotan

lost sinn vånar-trausti,

smurbr, af greina garbi,

gegn bråsteina regni;

en fra obrum mønnum
allprutinn for uti

41. Han er uvis nu i sine råd og vakler; han lob bort med vogter-

en, ti den ved frygten formerede kærlighed gjorde ham bange; kummer-
fuld nærede han den hojeste angstens pine for solens konge, uagtet han i

begyndelsen veg fra den sande visdom.

42. Den søde faders fod snublede; vor glæde forøgedes kraftig, ti

menneskehedens styrer kendte vore skrøbeligheder ; nødig fornægtede han
sit navn på grund af dødens angst og frygt, da tjænestekvinden spurgte

ham; guds ord måtte gå i opfyldelse.

43. En smærtefuld kummer sårer herrens hyrdes sjæl; han gav
glædestårer for den store ambolt (her er teksten forvansket) ; sorgen

stikker bittert i kærligheds-kenderens hjærterødder, fordi skamfølelsens

herlige besidder mistede sin mester.

44. Han ser på sit fornægtelsessår og sorger med beske tårer; den

omhyggelige anger bojer den raske; gråden helbredede Petrus; — gud
voldte det — ; han skinnede ligesom renset i ild for den forrige skygge

som det rene guld-

15. Han vurderer guds nåde og sin stygge synd med forhåbningens
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angrs: var einn i gyngu

ott til grafar drottins.

46. Leitar lifs a brantir

lærisveinn, at næra

sina pnd, ok synir

sæmiligust oss dæmi;

glebr ])vi gramr i hljooi

glyggranns brjostit hryggva.

fystum, harmi, ok hæstum,

hirt. karlmanna birtiz.

enn skalt fotspor iinna

flest min yll i pinu*.

48. Varb yfir varum hirbi

vel skyrb glebi dyrbar,

hærri en heimrinn fvrri

kemr i stab at stybja

sterkligt truar merki

mildingr niåna foldar

myr lifs fyldur skyrum.

47. Purkar pegn ok styrkir

pengill skyja lengi,

kvebr ok kyssir siban.

kåtr elsku, munn, våtan

:

„fengin er likn fyr lpngu.

låt af sonr at grata,

49. Hlaut af himna gæti

50. Herodes bab båru

brattstiganda rigu

lykja, flærba fikinn,

fuss i myrku husi;

tillid og forstandens kløgt , den brave smurt med tårerne; han vandrede

ude, opflammet af sin sorg, borte fra andre mennesker og begav sig alene

hurtig hen til herrens grav.

46. Disciplen søger til livets veje for at nære sin sjæl og viser os de

hæderligste forbilleder; ti glæder himlens konge i Ion det sorgmodige

bryst, tugtet af sorgen, og viser sig for den hojeste af mænd som den

første (Petrus var den første mand, mandfolk, som Kristus viste sig for).

47. Skyernes konge torrer den (gråd) våde mand og trøster ham
længe, tiltaler ham, kærligheds glad. og kysser derpå hans mund: „dig er

nåden forlængst given, hør op son med at græde; endnu skal du vandre

i alle mine fodspor i din pinsel".

48. Der opstod hos vor hyrde en velforståelig glædens herlighed,

højere end verden for [nogensinde har set?]; himlens konge kommer på
stedet for at støtte troens stærke mærke [den sidste linje er uforståelig]-

49. = v. 37.

50. Herodes bød, begærlig efter falskheds gærninger, villig til stræng-

hed, at lukke manden inde i et morkt hus; den udmærkede, gode hyrde
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samnabi sanian til hinina

saubum gubs af dauba

andar åbr meb hendi

alls virbr gobur hirbir.

51. Vekr, å sibu, sækir

sannleiks Pétruni pannveg

lystr, at båbir bresta,

brått sundr, fjgtrar, dundu;

flytr meb fagnab brautu

fljott engill hjalp raengis,

myrkvastofa at merkiz

niorni læst en forna.

aubsytir, pér byta

;

vertu heill, kvab hittir

heibrs jafn. i gubs nafni".

53. Tabita fru tljotan

fann dauba, pat snaubum

pllum sart nam svella

senn fyr missi penna;

•loppen hrosar happi

håleitr at gub veitir.

syngr hon lof fyrir lengi,

lif gaf Petrus vifi.

52. Gekk at noni nokkur

nær miskunnar tærir

mustari, mann så næsta

meiddan, fjår sér beiddi

:

„penning å ek til pngvan.

54. Éneås lofi launar

lasta brjot å moti,

reistr af kor ok Kristum

kåtr truliga jåtar;

samlede først sammen guds får til himlen med sin hånd fra (og befride

dem fra) sjælens død.

51. Sandhedens søger (englen) vækker villig Petrum således (at)

hægge lænkerne om hans side brast itu og faldt straks klirrende fra hin-

anden; englen fører med glæde folkets hjælp hurtig bort, således at det

gamle fængsel findes om morgenen lukket.

52. Ved nontid gik miskundhedens giver etsteds nærved templet; da

så han en mand meget lemlæstet, der bad om penge; „jeg ejer ikke en

penning at give dig, fattige mand; men vær rask i guds navn", sagde

hæderens retfærdige besidder.

53. Fruen Tabita fandt en pludselig død; alle fattige folk fik bitter

sorg på stedet over dette tab; Joppen glæder sig over den lykke, som den

hoje gud giver (har 'givet) den; den synger længe lov og pris derfor:

Petrus gav (nemlig) kvinden livet igen.

54-. Eneas lovpriser syndens bryder til gengæld, og, rejst op fra syge-

lejet, bekender han glad og uden svig troen på Kristus; folket i Lidda

glædede sig, befriet for vildfarelsen ; denne store stad yder siden Petrus ære.
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gladdiz lybr i Lidda

leystr af villu geystri,

Pétro viroing veitir

vi5 borg jiessi si5an.

Af et digt om Andreas.

Andréåsdrapa.

1. Enn kom elsku j}innar

annarr drottins marina

fystr i fabminn hæsta,

frib bjoSandi Jpjobum;

fekk Andreas yndi

æzt å krossi mæztum,

lofandi gu5s i lifi

likjari, himinrikis.

2. Yfirpostulinn åstar

Andreas var me5 bandi

festr å kross ok Kristi

kærr mioviku næri

;

lifit lét me& gæfu,

Ijoss, å helgum krossi

fpstudag, så er fystiz

fagnabar gu5s af magni.

3. Skært Ijos, skugglaus

birti

skein yfir krossinn hreina,

pk er Andreas endi

aldr, me5 drottins valdi;

så hann gu5 sjålfr i dauSa

sér bj65andi jyjoba

prySir fabminn fri5a,

frægS slik himinrikis.

4. Ostia Jesu Kristi

ågætast fekk sæti,

[A.] i. Atter kom en anden af herrens mænd længselsfuld i din

kærligheds hojeste favn, bydende menneskene fred; Andreas fik himmeriges

hojeste fryd på det herlige kors, han som i livet var guds lovprisende

efterligner.

2. Kærlighedens overapostel, Andreas, elsket af Kristus, blev fæstet

med bånd på korset, nær ved ugens midte; en fredag var han så lykkelig

at lade livet på det hellige kors, han som længtes kraftig efter guds

lyse glæde.

3. Et klart lys, skyggefri klarhed skinnede over det rene kors ved

herrens magt, da Andreas lod sit liv; han, folkenes pryder, så selv i

døden gud bydende ham sin herlige favn, det er himmeriges berommelse.

4. Jesu Kristi offer fik det mest udmærkede sæde; den almægtige

gud valgte sig Andreas til fryd; ti kan han kaldes „mitis" (mild), hoved-
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Andreåm sér til yndis

almåttigr gu5 valdi:

mitis må hann pvi heita

meginpostulinn kostum

pryddr ok giptu gæddi,

gubs er hann flos ljomandi.

Allra postula minnisvisur.

1. Pétr er påfi drottins

prisaSr gleSi-visum,

hvilir hans likit sæla

hpfubdomarans i Roma;
yfirpostnla æstan

allir skulum hann kalla:

vårr er vpldugr herra

vorbr å himni ok jorSu.

PrySir hér pall vårn inni

Pétr me5 sinu minni.

2. Påll berr pris yfir alla,

Paulus gjorr af Saulo.

lyba valdr å lå5i,

lærifaoirinn skæri:

krossfestum var hann Kristo

kærr ok Pétro næri,

hans håleitar bænir

hlifi oss at eilifu.

Komi hér kærr rétt inni

Kristr at Paulus minni.

3. Gef bu Andreas yndi

oss, er hekkt å krossi,

svå at frumtignar fagna5

fåi menn i hop penna;

sér til æztrar æru

almåttigr gu5 valdi

pig me5 pyou fagri;

pitt vald tapaz oss aldri.

apostlen, prydet med herlige egenskaber og lykke-begavet; han er guds

strålende blomst.

[M.] 1. Petrus er herrens pave lovprist i glædens vers; hans (over-

dommerens) salige legeme li viler i Rom; vi skal alle kalde ham den
hojeste overapostel; den mægtige herre er vor beskytter i himlen og på
jorden. Petrus pryder herinde vor bænk med sit minde.

2. Paulus bærer prisen fremfor alle, Paulus gjort af Saulus, men-
neskenes herre på jorden, den lyse læremester : han var den korsfæstede

Kristus kær og var sammen med Petrus; hans hoje bonner beskytte os i

al evighed. Måtte Kristus den kære være herinde ved Pauli minde.

3. Giv du os, Andreas, som hang på korset, fryd, så at folk i denne
skare kan få første hæderens glæde; sig til den hojeste hæder valgte den

almægtige gud dig med skon blidhed; din magt forgår ns aldrig. Signe gud

selv herinde den hellige Andreas' minde.
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Signi hér sjålfr gu5 inni

sånkte Andreas minni.

4. Jon fekk åst af hreinum

oprotnandi drotni;

lær5i hann logmål dyr5ar

ljost yfir Jesu brjosti;

hann stoo Krists und krossi

kæstr Marie næstri,

hann drakk eitr hjå ytum
einfaldr meb tru hreina.

Gleoi Jesus hér inni

Jons postula minni.

GleSi gjorvalla inni

guo meo Jakobs minni.

G. Tignar traustan fognuft

Tomas fullr af soma;

sjå var ljufr i lifi

likastr gu5i rikum;

postuli pryddr af listum

profan di vartu lofa

blooi benjar rauoar

bli5r å drottins si5u.

Hér er helgat inni

håleits Tomas minni.

5. Oss gefi Jakob pessa

Jons brooir fri5 g65an

si5ar ok sanna pryoi,

sætast hæfilæti;

halda manni mildum

mikit stim pilagrimar,

par er fagnaSar færi

fellr i Kompostella.

7. Fullr af fagnaft ^llum

Filippus at guos vilja

geisli gladdr i pislum

gleoi veiti nu sveitum;

hann la5i karl ok kvinnu

krossfestr i veg mestan

sæll til hæstrar hallar

håleitra gu5s sveita.

4. Johannes fik den rene guds aldrig ophørende kærlighed; han
lærte kærlighedens lov klart over (hvilende på) Jesu bryst; han stod ved

Kristi kors, ham kærest, nærmest ved Maria: han, der var uden svig,

drak gift blandt menneskene med sin rene tro. Glæde Jesus herinde

apostlen Johannes' minde.

5. Denne Johannes'' broder, Jakob, give os god fred og troens sande

pryd, den sødeste ydmyghed; pilegrimme gor den milde mand megen
ulejlighed, der hvor der bliver lejlighed til glæde i Kompostella. Gud
glæde alle herinde med Jakobs minde.

0. Tomas, fuld af hæder, hædrer den stolte glæde; han var elskelig

den, der i livet lignede den almægtige gud mest: blide apostel, prydet

med egenskaber, du provede hænderne og de af blod rode sår i herrens side.

Her er helliget inde den hoje Tomas' minde.

1. Filippus, fuld af al fryd, strålen glædet i pinslen, med guds vilje

give nu mændene glæde; lian føre korsfæstet mænd og kvinder salig til
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Fari hér me5 fagnab inni

Filippus postula min ni.

8. Kallaz kærr af ollum

Krists bro&ir, gu5s mo5ur

systur sonr, enn hæsti

sannr i drottins ranni;

Jåkobus hefir aukit

oli verk ok stormerki,

verbur vegs til dyrSar

vottr postuli drottins.

Drekki hér drengir inni

dyrligt Jakobs minni.

9. Borinn var blom me5 æru

Bartoloméus at skarta,

India lét å landi

litit, flegit meo knifi;

pann er pusund sinnum.

pat er ritningar vitni,

sigrar sæta f'egri

solar guos fyr stoli.

Blessi hér bliftr gu5 inni

Bartoloméus minni.

10. Giptu gefr me5 krøptum

guospjallamaor snjalla

mildr Matheås oldum,

miskunnar gu5s unni;

hann var særor me5 sverbi.

si&ar, i kirkju miftri,

veiti hann vir5um mætum
væna hjalp i bænum.

Hér er Matheås minni

mjok pekkiligt inni.

1 1

.

Oss gefi Simon soma
sannheilagr i ranni,

pindr å Persi5a landi

postuli, hlaoinn af kostum;

den hojeste hæder i guds hoje skarers hojeste hal.

glæde inde apostlen Filippus' minde.

Her skal drikkes med

8. Kristi broder, guds moders søsters son, elsket af alle, kaldes den

hojeste, sand i herrens bolig; Jakob har udført alle gærninger og stor-

bedrifter, herretis apostel, herligheds vidne værdig til hæder. Drikke

svende her inde Jakobs herlige minde-

9. Bartolomæus var født til at stråle med ærens blomst; han lod

livet i Indieland, flået med kniv; han som tusinde gange, — derom vid-

ner skriften — sejrer over solens søde skonhed foran guds stol. Velsigne

den blide gud herinde Bartolomæus'' minde.

10. Den milde evangelist Matheås giver god lykke med kraft til

menneskene, han undte dem guds miskundhed; han blev hugget med
sværd midt i kirken; måtte han siden give de mennesker, der har smukke
sæder (tro), god hjælp i bonner. Her er Matheås' minde meget her-

ligt inde-

11. Den sandhellige Simon give os hæder i huset, apostlen, som, fuld

30
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gekk så er græddi flekka

go5fuss i blothusi

dau5a-dyrr meo naoiun,

dyro lians guoi skyr&iz.

Sånkte Simons minni

sé hér vegsamat inni

12. Tungu tigit mengi

Taddeum fåi gladdan;

var hann me5 vald ok æru

vegligr i guos reglu;

i samkundu syndi

sanna åst til manna,

postulinn, prydda listum,

plagaz me5 dyr&ir fagrar.

Fromi hér folk alt inni

fagrt Taddeus minni.

13. Heldr Matthias mild i

mætr postuli sæti,

hlant hann hlaoinn af itri

hlutskipti pat giptu;

ok å Syrlandi sendi

sina ond fra pinu

guos til ggfgra nåoa;

gæti huss ok sætis.

Signi hér sveit pil inni

sæls Matthias minni.

Af et digt om hellige mænd.

Heilagra manna drapa.

ar mildings — — — Rigai'5 hét

— iim dyrnar pustu — — ran

— særa;

— — ra

Viljålm annarr

af herlige egenskaber, blev pint i Persernes land; han, som velvillig hel-

bredede lyder, gik i det hedenske tempel igennem dødens dor med fred

hans herlighed blev klar for gud. Sankte Simons minde være hædret

her inde.

12. De ypperlige mænd skal glæde Taddæus med tungen; han var

med magt og ære prægtig i guds orden; i sammenkomsten (synedriet?)

viste han menneskene sand kærlighed, prydet med gode egenskaber;

apostlen høster skån herlighed. Alle mænd hædre herinde Taddæus'

fagre minde.

13. Matthias, den udmærkede apostel, indehaver mildhedens sæde

;

i besiddelse af udmærket lykke fik han det hværv (den lod) ; og i Syrien

sendte han sin sjæl fra pinen til guds hoje fred; beskytte han hus og

bænke. Hele skaren herinde velsigne den salige Matthias' minde.

[H.] 1. [Heraf kan intet i sammenhæng gengives.]
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Reinald —
klerkligs bloms ok Hugi enn

sterki.

2. Henna vann fyr hpggum
peira

hått ok sibast skilja måtti,

å heneli fal hann sik helgum

anda

hreinn ok goor ok drottins

moour;

dæmi pau kva5 enn dyri Tomas

dauoa vild ok allar nau5ir,

svå skyfftu JDeir honum af hpfbi

hallandi sér krunu alla.

3. Hræra ni5r i heila-sårit

hodda vers me5 sverba oddum

hræbiliga ok hreyttu sioan

hrygo vinnandi um musterit

innan.

megandi sjå hvar måtti laugaz

mobir skær i sonarins blooi,

tiguligr me5 tvéf'gldum sigri

Tomas skinn i drottius bloma.

4. Tomas sjå, er vér tynum

heimi,

treysti ek pvi, så oss hefir leysta

pinar at fyr pybar bænir

piggi oss, er daubir liggjum.

Dyrri pry5 ir — —

5. Erna skulu vér Englands

"krunu

upp risandi hei5ra ok prisa,

Jåtmund kong, er unni drotni

einaroliga me5 lifi hreinu;

likama sinn er lostann rækir

leggr i sinn mebal kvenna

tveggja

;

voldug flj65 i vatnit kalda

2. Under deres hug talte han hojt og tilsidst kunde man forstå, (at)

han, ren og god, befalede sig i den hellig ånds og guds moders hænder;
den død efter forbilleder og alle kvaler erklærede den herlige Thomas for

ønskede; så huggede de af hans hoved, idet han hældede sig til siden,

hele tonsurkransen.

3. Så drejede de sværdsoddene rædselsfuldt rundt i mandens hjærne-

sår og kastede den (hjærnen) siden, til sorg for mange, rundt omkring i

kirken, idet de kunde se, at den skære moder kunde vædes i sonnens
blod; den herlige Thomas skinner med dobbelt sejr med herrens blomst.

i. Jeg stoler på det, at han, som har forløst os, modtager os, når
vi taber denne verden og ligger døde. for dine blide bonner, Thomas.
Herligere pryder — — .

"). En Englands krone (konge), der rejser sig op, skal vi hædre og

lovprise, kong Eadmund. som elskede gud inderligt med kysk lævncd .

han lægger sit legem, der er begærlig efter kødelig lyst, mellem to kvinder;

36*
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vendu honum, pegar freistni

kendi.

6. Morg år poldi nriklar sorgir

meinat lif i slikuin greinum;

hårklæSi fra ek at huldur væri

holdi næst. en brek eru goldin;

pelli nam hann ok pru&u gulli

pryba sik fyr augum ly5a;

heimi lét å hverjum tima

hafnat alls i drottins nafni.

7. Ingvar nefna enskir spngvar

illan kong, er lpgunum spillir,

ræna vildi riki sinu

ræsi pann ok forzit æsir;

pengill varo i pessu fanginn

— granir at br -

peim fyr skotspon — —

8. Heilagt skutu peir hold

hild

saklaust bloo var sioar miklu

sleginn af — — —
Jesus Kristur lofoung ljosan

la5ar til sin ur pessi pinu:

Jåtmundi téz Englands kindar

elska sonn me5 gu5i ok

mønnum.

9. Frjovaz låttu, fruratign vifa,

frioust or5 til stefja-smiSis,

niobir sæt ok miskunn pySust

min, åstvinum gubs ok pinum.

(Stev.) Skirir menn hjå skapara

vårum

skina fagrt, er poldu pinur.

Kristr hefir på krapti dystum

koronat fyr prautir storar.

cle mægtige kvinder lagde ham ned i det kolde vand, hvergang han
mærkede fristelsen.

6. I mange år tålte hans ménfulde liv store bekymringer i sådanne
dele: jeg har hørt, at inderst ved sit legem var han iført en hårskjorte,

men hans synder er lonnede; med ftojl og skinnende guld prydede han sig

for menneskenes ojne ; men i hver stund vragede han verden i guds

navn, som styrer alt.

7. Engelske digte nævner en slet konge, Ingvar, som fordærver

(bryder sig ikke om) loven; han vilde berøve den konge sit rige og farer

frem med voldsomhed; kongen blev fanget under dette — — — og blev

benyttet til skydeskive — — .

8. De skød på hans hellige legeme; — — det uskyldige blod blev

længe efter — — — Jesus Krishis indbyder den lyse konge til sig fra

denne pinsel; det engelske folks sande kærlighed ydes Eadmund tillige-

med gud og (andre hellige?) mennesker.

9. Lad du, kvinders første værdighed, sode moder og min mildeste

miskundhed, de skønneste ord fremspringe til et stev til ære for guds og
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10. DyrSar læt ek dåsemd

verban

Dionisium gubs vin prisat;

heilagan græddi enn hæsti Paulus

hann af einum villumanni;

Klemens påfi gubspjalls geymi

Galliam bau5 at kristna alla;

fekk hann pat meb frægb ok

lukku,

Frakkar sneruz til drottins

pakka.

1 1. Dyrbar-mann kvab dauba

verban

Domiciånus kongr af Roma,

Rustikum fyr Jesu åstir

Eluterium baub at kvelja,

lifnabar smibr i loganda ofni

lengi stob ok sakabi engu,

næri hafbi niu tigi ara

nåbar valdr, er prautir håbi.

12. Sætur gub nam sinuni

vitraz

sessunaut, er hann flutti messu,

græbari vårr ok gaf honuni

siban

gubs likama sjålfr enn riki

;

Pårisborgar pindr var styrir,

prestr ok djåkn vib grimleik

mestan,

tålgupxum hålsar helgir

høggnir våru af greifans

brggnum.

13. Dåserad er pat er drottinn

lysir;

Dionisius tok at risa

dine kære venner. Rene mænd, som led pinsler, skinner herligt hos vor

skaber; Kristus har kronet dem med den herligste kraft for de store

lidelser.

10. Jeg lovpriser Dionisius, guds ven, værdig til herlighedens be-

undring; den hojeste Paulus gjorde ham, der er hellig, til troende af en

vildfarende; pave Klemens bod evangeliets vogter at kristne hele Gallien:

med berbmmelse og held udrettede han, at Frankerne vendte sig til at

takke gud.

11. Domiciånus, konge i Bom, erklærede, at den herlige mand havde

fortjænt døden; han bød at pine Rusticus og Eleutherius for deres

kærlighed til Jesus; det gode lævneds smed stod længe i en brændende
ovn og tog ingen skade; nådens besidder var henved 90 år, da han
blev brændt.

12. Den søde gud viste sig for sin siddefælle, da han forrettede

messen, og vor mægtige frelser gav ham siden selv guds legeme; Paris-

stadens styrer blev pint, præsten og degnen med den storste grusomhed;
de hellige halse blev huggede med tømmerøkser af grevens mænd.

13. Vidunderligt er det som herren viser; den lovpriste Dionisius
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lofabur upp ok helt å ho(5i

hratt rennandi niilur tvennar;

. .di hvila var miss. .

.

. . er hann liggja vildi

- — — guos hallar.

14. S. . . tus hét . . . synda

draga oss mest fra gubs ...

daubans hond at vårri pndu.

Osv.

15. Agricolaus

timus pindi beima

byskup ljosan

beiba skjott at fyr hann leibiz;

illir fundu i einum helli,

uti lågu dyr fyr skuta;

brubar leysti hann bur frå

dauba,

bein var honum at kverka-

meini.

16. Blasius stob fyr blektum

ræsi,

blotum talar hann snart å moti,

lengi baub at lemja stpngum.

lostigr tok hann pisl ok brosti;

bogligt nåbu hold i stagli

heljar-menn meb sårleik kvelja,

burbugt lif um brjost ok herbar

blindir rifu meb kamba-

tindum.

17. Myrkra-stofu fekk meistari

klerka.

minniz pessa nokkur kvinna.

rejste sig og holdt sit hoved [under armen], idet han gik hurtig to mile

(og viste), hvor han vilde ligge — — guds hals.

14. S .

.

. hed .... syndernes

dødens hånd til vor sjæl. Osv.

drager os mest fra gud — — — —

15. Agricolaus pinte mændene . . . ; kræver at den lyse biskop

[Blasius] hurtig føres frem for ham; de onde mennesker fandt ham i

en hule; (vilde) dyr lå udenfor den; han befride en kvindes son fra

døden; et ben stod fast i halsen og voldte hans mén.

16. Blasius stod foran den forblindede fyrste: han taler ivrigt imod

hedenske ofringer ; længe bød fyrsten at slå ham med stænger; med
glæde underkastede han sig pinslen og smilte; de kraftige, onde mænd
pinte hans bløde legem smærtefuldt i stejle; blinde rev de hans herlige

legeme på bryst og skuldre med kam-pigge.

17. Klærkenes mester blev sat i et mørkt fængsel; en kvinde »tind-

edes ham; hun fandt Blasius med et brændende lys og bragte ham god

føde; han bad guds enhed at give de mennesker alt godt, som mindedes



HEILAGRA MANNA DRAPA 567

Blåsium fann meb bjortu ljosi

brubr ok færbi vistir prubar;

ytum bao hann peim alt gott

veita

eining gubs, er minning neina

gerbu honum til glebi ok

dyrbar.

gub jåtar pat framm at låta.

18. Byskup eptir bænir feskar

beibir jarl til dråps at leiba

;

h9ggit nåbi hann at piggja,

hæstuni sik gaf drotni kæstum;

jartegnir, sem jafnast birtaz,

andi gubs å våru landi

unnit hefir fyr åstvin penna

otal manns til heilsu-botar.

19. Blasius, på er vér bj argar-

la usir

bibjum pik en daubans vibjar

vindaz fast at vårri <?ndu,

veit oss pat, sem gub hefir

heitit. Osv.

20. Børbuz menn, par Benedikt

varbi

biobur sinn af drengskap

gobuni

;

Knutr var staddr i musteri

raætu

mildr ok eigi striba vildi;

ofra nåbi Eyvindr bifra,

innar gekk at kongi svinnum;

géban dag réb gram at bjoba

21. Kongrinn réb meb sætleik

syngja,

svikarinn våru . .

.

siban lagbi hann sjola priibum

sverbi i brjost ok ut um herbar;

ham på en eller anden måde til glæde og herlighed; gud lovede at lade

det opfyldes.

18. Jarlen befaler, at Blasius, efter at han havde bedet smukt, skal

føres til døden; han modtog hugget og gav sig den hojeste, kære gud i

vold; jærtegn, som hyppig fremkommer, har guds ånd gjort formedelst

denne sin kære ven i vort land et utal af mennesker til helsebod.

19. Blasius, når vi hjælpeløse beder dig og dødens bånd snos fast

om vor sjæl, giv os det, som gud har lovet- Osv.

20. Mændene kæmpede, hvor Benedikt forsvarede sin broder [Knud]
med megen mandhaftighed ; Knud den milde befandt sig i det herlige

tempel og vilde ikke deltage i kampen; Eyvind bifra truede ham, og gik

ind og hen til den kloge konge; han bød kongen „god dag" —
.

21. Kongen sang sødt; den svigefulde ; siden jog han sværdet

igennem den prude konges bryst og ud igennem skulderen; Knud kan nu
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Knutur må nu kristni veita,

kallaz hann um Danmark alla

ok hjålpin feska;

herrans dyr5 mun aldri pverra.

22. Hallvar5 pindu ytar illir

austr i Vik å litlu flaustri,

fljofti vildi forSa dau5a

frægftar-mabr, er våndir rægou;

lySir ofan af landi si5an

ljotir pegar af boganum skjota,

pilju brå hann vi5 peiri pilu,

pegninn flygur <?rin i gegnum.

fundinn var hann å djupu

sundi;

håleit dyr5 me5 heiftr ok sælu

Hallvarfts skinn um Noreg

allan.

24. Gu5s einkason, getinn af

mobur,

gættu vår, på er likams mættir

pverra fast ok peir eru næri,

er pinar skepnur vilja pina.

Osv.

23. Særftan vildu svikarar

myrba,

spkkva i vatn ok grjotstein

ngkkurn

remma pessir rekkar grimmir

rikuliga vi5 hals å liki;

25. Måricius mikilli styrir

manna fJ9ld, er Romani kannar.

sex pusundir, sætri huxan,

sex hundruS sem fylgja mundi;

panninn fra ek at prir tigir

tvennir

fullr af miskunn flaut me5 hellu, peir eru sex, er kallaz meiri,

give kristendommen hjælp; over hele Danmark kaldes han .... og gode

hjælp; herrens herlighed vil aldrig få ende.

22. Halvard pinte slette mennesker øster på i Viken i en lille båd :

den beromte mand vilde beskytte en kvinde for døden, som onde mennesker
havde bagtalt; onde mænd skød siden straks med bue oppe fra land; en

siddefjæl løftede han mod den pil; men pilen floj igennem manden.

23. De svigfulde mænd vilde skjule den såredes lig, sænke det i

vandet, og disse grumme mænd binder en sten med stor kraft om ligets

hals; fuld af nåde flød han med stenen og fandtes ude på det dybe

sund; Halvards hoje herlighed skinner med hæder og salighed over

hele Norge.

24. Guds eneste son, båren af en moder, beskyt os, når legemets

kræfter forsvinder stærkt, og de er nær, som vil pine dine skabninger. Osv.

25. Mauricius styrer en stor mængde mænd, der begiver sig til Rom
med sød (kristelig) tanke, 6000, hvortil 600 monne slutte sig; dertil har
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Syrlands nu me5 sætum jarli Diocléciånus dau5a nyjan

sunnan kvåmu ok drotni unnu. dæmir beim, er triina sæma;

Måricius ok nienn hans færa

26. Vpldugir nor&r i Valland mengit hjo. sem skipaoi jjengill.

heldu,

vilja JDeir meo keisarann skilja,

Kåtrinar drapa.

1. Drottinn gef pii dyrr at ek

mætta

dæmistols i hr65ri sæma
alhreinasta ambått bina,

Jesus Kristr, af mæroar husi;

bar næst beibi milda mobur

måna bengils frægs ok engla

ek nu hljoSs, at oss skuli mykja

orba hall svå stirbni valla.

2. Oro tem mér så er skJQldung

skirbi

skyja tjalls ok spåmenn allir,

profetar Krists ok postular

mæstir.

pinub drott ine5 eldi ok séttum,

frægar bi5 ek at mér ljåi

meyjar

mælsku gnott, bå er efldi

drottinn,

yll sveit styrki engla stillis

obsemjanda dråpu at fremja.

jeg også hørt, at 20 gange 30 og 6 foruden yderligere i tal [det hele en

legio = 6666] — og alle disse kom nu syd fra med Syriens søde jarl og

elskede gud.

26. De mægtige gav sig nord på til Valland (Gallien), de vil skilles

fra kejseren; Dioclezian idommer dem, der hædrer troen, en ny død;

Mauritius og hans dygtige mænd blev nedhuggede af mængden, som
kongen (kejseren) befalede.

[K.] i. Domstolens herlige gud, Jesus Kristus, giv at jeg kunde
hædre den helt rene tjænerinde i lovprisning fra mit digtnings hus; der-

næst beder jeg den månens beromte konges milde moder og englene om lyd,

og at de gor min tunge blød, så at den ikke bliver stiv.

2. Styr mine ord, du som døbte himlens konge, og alle spå-mænd,
Kristi profeter og herlige apostle, de mænd, der er pinte med bål og syg-

domme; jeg beder at de beromte møer låne mig den veltalenheds rigdom,

som gud styrkede; englenes konges hele skare hjælpe digteren (mig) til

at fuldføre en drape.
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drottinn lyos, er guos son

bybiz,

inna skal bå elda spennir

eyja hrings fra lielgri meyju;

Katrin fra ek at konungs job

héti

kostnm prydd, en go5 verk

byddiz,

veglig jungfru var hun ok tigin,

vitr ok fr65 at ollu g65u.

5. Alexandria hét borg su, er

brendra

bauga Hlin me5 frændum

sinum

stødd var i, bå er niargar mæddu
niotgjyroirnar likam snotar;

odda flaunis ré5 r>llum heimi,

ek nefni svå keisarann, stefnir,

Maxencius lét meizlur vinna

Måriu sonar er brælar våru.

4. Kæna setti Kosti dottur.

kunni hun ung at mæla tungur

allar |?ær, til boknåms båru

Baldur eims, er gengu i

heimi

;

åstar-gjorn hetir allar listir

anibått hinina drottins framdar,

fegri var sjå en flestar meyjar

falda £ru5r ok håtta-pruSust.

6. Biotin vildi bragningr låta

beldinn efla i sinu veldi

hvern bann brjot, er af honuni

girniz

heior at biggja. orma leibar;

afarkostum lét ytendr rastar

alla sæta skeljungs fjalla

glæstrar rekkju. ef gjpra ei

treystaz,

gl65a hreytir, Por eoa Ooni.

3. — — — menneskenes gud, som kaldes guds son; da skal manden
(jeg) fortælle om den hellige mø; jeg har hørt, at en kongedatter hed

Katrina, udstyret med udmærkede egenskaber og som udførte gode gær-

ninger; en værdig jomfru var hun og hoj, vis og kyndig i alt det gode.

4. Manden (Raldr båru eims) satte Kostus' kloge datter til bogligt

studium; som ung kunde hun tale alle de sprog, der taltes i verden;

himlens konges kærlighedsfulde tjænerinde har tidført alle idrætter ; den

kvinde var skonnere end alle andre møer og den med smukkeste sæder

(væsen og belevenhed).

5. Alexandria hed den stad, hvor kvinden opholdt sig med (hos)

sine slægtninge, da mange pinsler plagede kvindens legeme; en mand
rådede for hele verden ;

dermed mener jeg kejseren; Maxencius lod pine

og plage dem, der var Marias sons tjænere.

6. Den overmodige kejser vilde lade enhver den mand, der lystede

at blive hædret af ham, styrke blot i sit rige; han (rastar glo5a hr.) lod



KATRINAR DRAPA 571

7. Mærin gekk fyr målma niildingr skryddi måna tbldar

skyran mannligu holdi guodom sannan.

mæt fremjanda spekt at temja,

heilug gerbi hilmi skorSa 9. Segi ek \)ér at frå Måriu

hrannar båls at kveoja pann- nieyju

veg: niildingr frægur beraz lét

„dyrka pu aldri djoful meo hingat;

verki, lel ek at svå lét tiggi solar

døglings ni5r, e5a bænum lirar-gjarn i Jordan skiraz;

fogrum, sjålfråbur å sik tok dauda,

léttu at blota lyba ættir, såra pisl fyr glæpi våra;

laga greinir, kvaS mærin hreina. tyndr var heimr af tålum

fjanda,

8. Undraz parftu ei hoiit med treystir fekk hann guftdoms

hgndum, leystan.

heilug mær talar slikt vi5 deili,

heldur littu å himin ok oldu. 10. Jesus Kristr er drottinn

hrannar båls, ok sol, gjørt drotna,

manna ;
dyrka pu hann, kvao falda

pj65ar. hygg at pessu smiSi Nanna,

pengils, fylkir, helgra engla; fpour ok son bi5 frå pér lei5a

alle de mænd (fjalla skelj. glæstr. rekkju ytendr) Ude hård medfart, som
ikke vilde fæste lid til Tor eller Odin.

7. Den herlige mø gik frem for den kloge kriger for at vise sin

kløgt; den hellige kvinde tiltalte således fyrsten: „tilbed aldrig djævlen,

fyrsteson, i gærning eller med skanne bonner; lad menneskene holde op

med at blote, lovens styrer, sagde den rene mø.

8. Du skal ikke beundre (det hedenske) tempel, bygget af menneske-

hænder; — sagde den hellige mø til guldets uddeler —
, heller skal du se

på himlen og bølgen og solen ; folkets fyrste, betragt dette arbejde af de

hellige engles konge; himlens konge iførte sin sande guddom menneske-

ligt kød.

9. Jeg siger dig. at den beromte konge lod sig føde her i verden, af
Maria mø; jeg siger, at solens rylystne konge dernæst lod sig døbe i

Jordan; ifølge eget ønske underkastede han sig døden, en svar pinsel

for vore synder; vorden var fortabt ved djævlens svig; guddommens be-

sidder forløste den.
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fjandans tål ok helgan anda;

skiraz låttu, skatna styrir,

skorb mælti pat vizku borba.

leyndar skaltu lysa syndir

lærbri sveit. en kasta flærbum.

hristir reibr vib fljobit kristit

;

fimm tigu valdi Freyju hplda

fannar lof'a spekt at préfa,

eigandi vib ambått fræga

engla dyrbar pengils.

il. Stillir frétti hljooi h vel lu

hafnar globa eik at nafni;

fljobit gjprbi at birta bæbi

baugs veitanda ætt ok heiti;

sioan spurbi siklingr Prubi

sævar båla, sneldr i måli:

„hvert ætlar pu, hranna kertis,

bilmi, skorb, at sigra orbum?

12. Einråbit hefi ek at orbum

pinum

ekki trui ek né minir rekkar";

pannig mælti hvitra hjalta

13. Heilug rodd tok halt at

mæla
harbla dyr vib meyna skyra:

„Katrin vit pu at gubdoms

gætir

gistir bjartr i pinu hjarta;

hræz pu eigi, Horn en bezta,

heibna spekinga, orma leibar;

unnar leib pu elda Nanna

alla på til minnar hallar".

14. Meistarliga vann mentir

leystar

10. Jesus Kristus er kongernes konge; tilbed ham — sagde kvinden
—

, bed fader og son og den hellige ånd at fjærne djævlens svig fra dig

;

lad dig døbe, mændenes fyrste — det sagde den kloge kvinde — . du skal

åbenbare dine skjulte synder for den lærde skare og ophøre med falskhed".

11. Fyrsten spurgte med hoj stemme kvinden om navn; htm med-

delte ham både sin herkomst og navn; siden spurgte fyrsten kvinden, op-

hidset i sin tale: „vil du, kvinde, besejre fyrsten (mig) med ord?

12. Jeg har fast besluttet, at jeg ikke vil tro på dine ord, ej heller

mine mænd" ; således talte krigeren vred til den kristne kvinde ; han
udvalgte 50 mænd for at prøve kvindens kløgt, de skulde have en [vis-

doms dyst] med guds beromte tjænerinde.

13. En hellig stemme, meget herlig, begyndte at tale hojt til den

kloge mø: „Katrina, vid, at guddommens vogter gæster lys dit hjærte

;

vær ikke bange for de hedenske vismænd, du bedste kvinde, før dem alle.

kvinde, til min hal".

14. Mesterlige svar gav møen, glædet af den himmelske stemme, på
alle de videnskabelige spørgsmål, som de stærke mænd forelagde hende;
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mærin, glødd af himna rpddu,

allar pær, er øflgir pollar

9glis stéttar håna fréttu;

spektarlauss ba5 spekinga pessa

spennir malms i eldi brenna

réttvis mærin, ræsir potti

reibuligr, pann hvern er sigrar.

15. Vitrir bå&u vella Prubi

vargfæbendur på at bjarga

sål ok ønd vi5 svælum fjanda:

„sætt oss vi5 gub Jakobs

ættar"

;

Katrin tjåoi Krists fyr lyoum

kraptaverk ok dyrftir sterkar;

eigendr toku ioran fagra

øglis tuns af dæmum fogrum.

16. Bragnar létu i båli heitu

blessat lif, en for me5 vifi

lik heilug i låbi at hylja

ly5a sveit meo allri pryoi;

hårit kunni ei heldr at brenna

hrannar bliks å vibum en annat;

ytendr lofuou engla gæti

gldu fress af tåkni pessu.

17 Heyr pu, blessabr himna

dyi'5ar,

heita skal ek nu å pik, veitir,

græbari minn ok gubdoms

spennir,

gef mér viSkvæmilig or& til

stefja.

(Stev). Stendr ok sitr til hægri

handar

heilug Maria aldar deili;

mildingr skipar nu måna foldar

mæstr Kåtrinu henni et næsta.

18. Hilmir segi ek at hug5iz

tæla

den kløgtberøvede kriger befalede, at enhver af disse vismænd, som den

retfærdige mø overvandt, skulde brændes i ild; kongen tyktes vred.

15. De kloge krigere bad da kvinden at frelse deres sjæl og ånd for

djævlens brand: „forlig os med Jakobs slægts gud": Katrina forklarede

for mændene Kristi jærtegn og stærke herlighed ; mændene tog en skim

anger på grund af fagre eksempler (fortalte begivenheder).

16. Mændene lod deres velsignede liv i det brændende bål; men
mændenes skare begav sig hen med kvinden for at begrave de hellige lig

med al hæder; hverken håret eller andet kunde brænde på mændene;
mændene lovpriste englenes styrer på grund af dette jærtegn.

17. Hør du, himlens herligheds velsignede giver, jeg vil nu påkalde

dig min frelser og guddommens besidder, giv mig ord, passende til stev.

Den hellige Maria står og sidder til hojre side for menneskenes styrer

;

himlens herligste konge giver nu Katrina plads ved siden af hende.

IS. Jeg fortæller, at fyrsten havde i sinde at besnære himmelkongens
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liimna gætis ambått mæta;

mygir baubz på fljobi fpgru

fannar lofa at eiginmanni;

„allir skulu. kvab odda spillir

elda Lofn, i minu veldi

beibra pik sem helga gybju,

bnyssings teigs, ef mik vill

eiga".

stillis rekka ljotrar villu

milda ambått måna foldar

mildings frægs ok vondum

gilduii) ;

biobit flaut af bi'iki bvitum

bragnings meyjar solar vagna:

sifian byrgbu seggir heibnir

svanna gubs i myrku ranni.

19. Katrin sagbiz kongi heitin

kraptafull peim er alt gott

skapti;

gllum neitti ofnis palla

orbum tylkis heilug skorba;

reibir skipabi geima globa

græbara heims at fletta klæbuni

fyrbum sinum, fast at berja,

falda strond, ok kvelja i

bøndum.

20. Berja fra ek stongum

storum

21. Drottinn sæll réb dregla

pellu

dæmistols meb tåknum sæma;

fæddiz henni ei fyrr né sibar

frobari mær, nema drottins

mob ir. Osv.

22. Keisarans tok kvon at

fysaz

Kåtrinu at tja ibran sina;

bragnar visa at byrgbu busi

bauga Hløkk å grimu dokkri;

herlige tjænerinde; han tilbød sig da den herlige kvinde til ægtemand

:

„alle skal, sagde krigeren, i mit rige hædre dig kvinde som en hellig gud-

inde, hvis du vil ægte mig".

19. Katrina sagde, fuld af kraft, at hun var den konges brud, der

havde skabt alt; den hellige kvinde sagde nej til alle fyrstens ord; manden
[reiQir geima glo5a] befalede da sine mænd at afklæde guds kvinde, slå

hende stærkt og pine hende bunden.

20. Jeg har hørt. at fyrstens mænd i hæslig vildfarelse slog himlens

beromte konges milde tjænerinde med store stænger og tykke piske; blodet

strammede ned ad guds møs lyse legeme; siden lukkede de hedenske mænd
guds kvinde inde i et mbrkt hus.

21. Domstolens salige gud hædrede kvinden ved jærtegn; hverken

for eller senere er der født en mø, kyndigere end hun. undtagen guds
moder. Osv.
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brekku fra ek meb brjosti

klokku

beygja svå fyr helgri me}'ju,

håleit var pat henni sæla,

himna veldis, sika elda

23 „Sættu raik vib solar

drottin.

syndir jåta ek pér meb gråti,

giptu fyld ok gubdoms krapti

gpfgust mær". kvab hilmis kæra;

„trubu å pann, er tok at smiba,

traust kalla ek pat, skepnu

alla,

Lofn gubvefs, en lostum hafna";

limr mælti svå fylkis himna.

Rinar båls svå at rpngum

greinum

Rist hafnabi. en jåtti Kristi;

siban tolubu sætur båbar

somlundabar af gobu tomi

alla nott um engla stillis

or5 ok verk, pau er gubdom
merkja.

25. Skjøldungr veitir skyja

veldis

skirbum pjébum alt et goba,

hjartanliga å himnum bj^rtum

håleitr er Kristr Jesus sålum.

Osv.

24. Drottins tjåbi dyrsta håttu

dyrlig ambått himna styris,

20. Riddari tok, så er ræsis

leiddi

22. Kejserens hustru fik lyst til at udtale sin anger for Katrina

;

mændene fulgte hende i den mørke nat til det lukkede hus; jeg har hørt,

at kvinden (brekka sika elda) bojede sig med ydmygt bryst for himme-

rigets hellige mø; det var hende hoj salighed.

23. „Forlig mig med solens konge; jeg indrømmer mine synder for

dig med gråd, du hoje mø, fuld af lykke og guddommelig kraft
u

, sagde

fyrstens hustru; „tro på ham, der smedede alt det skabte; det kaldet-

jeg fortrøstningsfuldt, kvinde, og hold op med at leve i synd" ; således

talte himmelkongens lem.

24. Himmelkongens herlige tjænerinde fortalte guds dyrebareste gær-

ninger, så at kvinden vragede den vrange tro og bekendte Kristum; siden

talede bægge kvinder, hæder-sindede, sammen i god fred hele natten om
guds ord og gærninger, som betegner guddommen.

25. Himlens konge giver de døbte mennesker alt godt; hjærtelig er

den hoje Kristus Jesus for sjælene i den lyse himmel. Osv.

26. Ven ridder, som havde ført fyrstens hustru til det mørke hus

hen til den hoje kvinde, kastede hedenskabet formedelst kvindens ord;
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ranns til myrkrs fyr gofgan

svanna

eiginkvån, af or&um Sagn

eioa linns at kasta hei5ni;

ytir sagbiz aldar gætis

elgs solbyrbis meyju helgri

gilliga vafbr i glæpuni olluni

:

,,gu5 Isaks kenn mer at prisa".

27. Katrin beiddi hann Kristi

jåta

klokkvandi en neita fjanda:

„siban tak pu synd at hrjoba

seims tinandi ur brjosti pinu,

einum skaltu i prenning pjona

peini er skapti sol ok heima,

fpour ok syni, ok ferbir lyoa,

fl65 ok land, ok helgum anda".

28. Helga siou tok drengr ok

dolga

diicenti i myrku husi

lægis (var pat liku) af fpgruni

listar-orbum briina skorftu;

Porfirius hét princeps pessi,

pells kendi peim gu5s-or&

pella:

fleygir trubi så fålka teiga

fannar hverr å drottin sannan.

29. Hrist for på me5 hreinu

brjosti

hrings å braut ok målma
Gautar;

oli leyfbu pau engla stilli

endalaust, sem gu5s mær
kendi. Osv.

30. Tolf daga lét troou elfar

tiggi elds i hpptum liggja

bunna fast i byrgbu ranni,

bau5 hann slikt, å5r hun tok

dauSa

;

sina hitti siklingr måna.

manden (ytir solbyrQis elgs) erklærede sig for guds hellige mø dygtig ind-

filtret i alle synder: „lær mig at lovprise Isaks gud".

27. Katrina bød ham at bekende Kristum med ydmygt sind og for-

nægte djævlen — : „siden skal du udrydde synden af dit bryst, mand ; én

i treenighed, fader, son og den hellig ånd skal du tjæne, ham som skabte

sol og verdner, menneskenes skarer, hav og jord".

28. Hellig tro tog manden og 200 fjender (hedninger) i det miirke

hus — det var en nåde — formedelst kvindens skonne idrætsord ; Porfirius

hed denne hovding; kvinden lærte dem guds ord; enhver af dem trode

på den sande gud.

29. Kvinden drog da bort med rent bryst og mændene: alle lovpriste

de uden ende englenes gud, som guds mø lærte dem. Osv.

30. / 12 dage lod fyrsten kvinden ligge i bånd fast bunden i det

lukkede hus. det bød han, for hun tog døden; månens herlige konge, alle
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sannr lausnari allra manna,

itarligr meb engla sveitum

arabått kæra ok ljosi skæm.

31. „Verb ertu, segir drottinn

dyrbar,

dyggust mær å himni at byggja,

laun skaltu fyr prautir pinar

piggja, slikt kvao engla tiggi;

hræbaz parftu ei hot né dauoa

heibins grams né mikla reibi

;

sveitir ætla ek at senda å moti

sålu pinni engla minna."

32. Katrin gjprbiz hress af

heitum

hildings pess, er veitir mildi;

bæbi girntiz bauga troba

beiska naub ok såran dauba

;

sikliogr baub til sin at leiba

sæta ambått veraldar gætis,

bjaitur skein, sem brynni af

kerti,

bauga pellu geisli af augum.

33. Allir toku at undraz pollar

oglis ness, er mærin pessi

skyldi svå meb skæru holdi

skina mega fyr pislum sinum.

Osv.

34. Stef pau, er ek meb stubla

knifi

smibat hefi. inun verba at liba,

skjoldungs er vist nu skyja

veldis

slæmrinn gjprr um håleittdæmi.

Qll liafbi på odda spillir

orbin som vib falda skorbu;

menneskers sande forløser, besøgte sin kære tjænerinde med engleskarer

og flammende lys.

31. „Du fortjæner, siger herlighedens herre, trofaste mø at bo i

himlen; Ion skal du få for dine pinsler; det sagde englenes konge; du

behøver ikke at frygte den hedenske fyrstes trusler eller døden eller hans

hæftige vrede; jeg skal sende imod din sjæl skarer af mine engle."

32. Katrina blev glad ved den konges løfte, som giver nåde; hun
var begærlig både efter besk nød og pinefuld død; fyrsten befalede at

føre verdens herres søde tjænerinde frem for sig; der stod en klar stråle

ud fra kvindetis ojne, som om det var et lys der brændte.

33. Alle mænd undredes over, at denne mø skulde, sine lidelser til-

trods, kunne skinne således med lysende legeme. Osv.

34. De stev, som jeg har dannet med digtningens kniv, vil nu holde

op; slutningen vil nu tilvisse blive gjort om himlens konges hoje gærn ing
—

. Krigeren havde da alle de samme ord til kvinden; hedningen tilbød

at ægte himmelkongens mø.

37
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blota fægir baubz at eiga hljomraddabr å efsta domi.

bragnings meyju solar vagna. sunnudagr er bå, sinum

niyrinunr ;

.'!."). „Hygg at pu nu. heibinn svå greinir pat mærin hreina.

tiggi.

hæ5 mælti. så yllii er æbri, 37. Hirbippll tok hans til oroa

hvårn mundir bu eba heimsku hyrjar flo&s ok réb al spyrja

gjarnan, (runnu tår um hvarnia henni):

hai'nar-ljosa. fyrri kjosa?'*: „hvess kunni pér meyna pessa?

„heldur kjpri ek. kvaS hristir aldri helir hun ybru vekli

skjalda. unnit mein, svå [>at megi

hverjum frægra en pllum lægra; greina:

eigi skil ek, hvi gbling Saga grams unnarar gæzku sinnar

elda siks hefir frétt at sliku". gjalda fra pér hinina skjaldar".

36. „Qllum hlutuni er æbri ok 38. Æbin hljop i plåtu prybi,

sa^lli pina baub hann drotning sina,

Jesus Kristr, en l'é ok listir brjostin skåru blota lystir

umgeypnandi alirar skepnu bangs spennandar lifs af henni:

er veitancli nianni hverjum, tiggi lél på trobu høggva

hir&ir blessar hinina dyrbar talgjarnastur Ibja måla;

35. „Tænk nu over, hedenske fyrste, sagde kvinden (hafnar Ijosa

hæ5), hvem vilde du vælge forst. Imw som er hojere end alt andet eller en,

der var lysten efter dårskab?". ..Hellere vilde jeg vælge, snyde krigeren,

ham som er beromtere end alle end en, der var ringere end alle; jeg for-

står ikke, hvorfor kvinden (du) har spurgt fyrsten (mig) om sligt''.

36. ,.Jesus Kristus er ypperligere og saligere end alt andet, og han

som holder hele skabningen i sin hånd yder ethvert menneske rigdom og

idrætter; den li im melske herligheds hyrde velsigner med lydelig stemme
sine mænd på den yderste dag: da er det sondag", således forklarer den

rene mø.

37. Hans hustru (flé&s byrjar hir5iJ?QlD tog da til orde og spurgte

— Wirerne strammede ned ad hendes kinder — : Jivad beskylder l denne

mø for?; aldrig har hun gjort dit rige men, som kan nævnes: solens

konges elskere må fra din side undgælde for deres godhed".

38. Raseri betog krigeren; han bød at pine sin dronning; de blot-

lystne mænd skar brysterne af hende levende: den svigfuldeste fyrste Jod
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sålin get ek at hennar hvili

hinina Krists i dyrbar-vistum.

39. Ytir fra ek at efli blota

Ibja raddar bann veg kvaddi

:

„reyna skal ek nu ræsi at

bjona

rpbla skrins ok félagar minir;

dæmi munu menn hvergi i

heimi

heyra slik fyr sinum eyrum,

Draupnis hlynr, er drotning

bina,

dgggvar, bantt meb sverbi at

høggva".

40. „Hvem byb ek, kvab enn

heimsku-gjarni,

hjørva lund at missa fjorvi,

vebra hvålfs at visi heibrar.

vella njotr, en hafnar blotum";

ylar kvåbuz engla gæti

jotna roms (sons?) hafa hugat

at bjona;

meibar toku dapran dauba

Drafnar elds i Jesu nafni.

41. Porfirium fyr pislir storar

piyddan vann ok tvenn

hundrub manna,

get ek bess vist at gumnar

hljoti

gofuglig laun af solar JQfri;

ljufri baub enn lestir hlifa

lofbungs ambått himintungla

aub ok fold at eignaz skyldi,

eitri likr, en drotning heiti.

42. „Neittu eigi at biggja betta,

3?uadr mælti svå orma grundar,

da kvinden hugge; jeg formoder, at hendes sjæl hviler i Kristi herlige

himmelhjem.

39. Jeg har hørt, at manden (Porf.) talte således til hedningen: „jeg

vil nu prøve at tjæne himlens konge og mine kammerater ligeledes; så-

danne begivenheder vil man ingensteds i verden kunne høre med sine øren,

at du. mand, bød at hugge din dronning med sværdet".

40. „Jeg befaler, sagde den dumme, at enhver mand skal lade sit

liv, som hædrer himlens konge og vrager blot, mand" ; mændene erklærede,

at de havde besluttet at tjæne englenes vogter; de led den triste død i

Jesu navn.

41. Porfirius og to hundrede mænd fik hæder og ære for de store

pinsler; jeg formoder, at menneskene visselig høster hoj Ion hos solens

konge; endnu bød krigeren, edder lig, himlens konges kære tjænerinde, a t

hun skulde få rigdom og land og kaldes dronning.

42. „Nægt ikke at modtage dette — sagde manden — , kvinde, <

ikke mændene giver dig grumme pinsler" ; „svigfulde mand, sagde kvinden

37*
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pella brik, at ei pislir stækar

pålmar hneitis per urn veiti";

„véla-mabr, kvab veitiselja

vins, frestabu ei dauba minuin

:

aldri skal ek nu ySru veldi

unna; dyrka ek hilmi sunnu".

imua-spngs a bjarta hinina:

tåkna fjold må traubla reikna

tunga min, er Kåterina

innir einart. å grundu grænni;

grein sonn er pat kristnum

mønnum.

43. Reibr gjorbiz på ræsir

sko i*5u

refla, beiddi lyba eflir

hildar vebrs at hyggva skyldi

himna gætis anibått mæta;

blibust for på bjprt ok skærust,

blessub, dyggust, mæt ok

hyggin,

frib ok fogr meb pislar-prybi

pella brik til himnarikis.

45. Ljobat hefi ek um lif ok

dauba

lims mætiligs aldar gætis;

djprfung mikil er slikt at start'a

spilli baugs meb tungu illri;

hilding beibir himna-veldis

hneigipollr, at reibiz eigi,

oglis tuna, orbum minum;
yndi mitt hefi ek lagt vib

synd ir.

44. Linna huldi likam hennar

leitis Njprbr i grænni jørbu,

andinn tor meb englum styris

46. Bergba ek meb brjosti

saurgu

blobi ok holdi skapara pjobar,

opsæt ikke min død; aldrig vil jeg nu elske eders magt; jeg tilbeder

solens konge".

43. Kongen blev da vred på kvinden; krigeren befalede mændene,

at de skulde hugge himmelvogterens herlige tjænerinde; den blideste,

klare og skæreste, velsignede, braveste, herlige og kloge, skonne og fagre

kvinde drog da med pinselens pryd til himmerig.

44. Manden begravede hendes legeme i den gronne jord: sjælen for

med hymnesangens styrers engle til den strålende himmel; min tunge

kan næppe opregne jærtegnenes mængde på den gronne jord, som Katrina

udfører uafbrudt ; det er sandlied for kristne mennesker.

45. Digtet har jeg om menneskenes herlige beskytters lems liv og

død; det er stor dristighed for en mand med en ringe tunge at gore

sligt; manden (jeg; hneigipollr oglis tuna) beder himmeriges herre, at

han ikke bliver vred over mine ord; jeg har haft alt for megen glæde

af synderne-
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sålliga er ek i sauri ollum

synda vaf5r ok ilsku-lyndi;

hilmi ek fyr hneitis pålmum
hordomi sera stuld ok niorbi,

manndråpit verSr optar unnit,

Yggjar båls en run nar hyggja.

47. Heita vil ek å himna gæti

hræddr ok skelfdur, at min

græddi

andar sår, jivi ek hefi bundit

yndi mitt vib fular syndir;

dyra bior ek dgglings moour

dæmistols sera heims ok solar

årnaoar-or5s vi5 hilnii hlyrna

håleitan fyr niinni sålu.

48. Alla kveSr ek aldar stillis

engla sveit, at mér skuli veita

ténab sinn, svå tak i at hrynja

tårin lirein af brunar steinum;

råSinn er ek nu allra at ibraz

6då5a. svå at ek få i nåoir

annars heims, |>å er drottinn

dæmir

dyrstrar hallar |3J65ir allar.

49. Katrin bi& ek at Kålfi

veiti

kvæbis-laun, er hleypr en skæSa

emjandi fra efsta domi

pflug fer<5 me5 svprtum djpfli;

greini ok verndi gjgrbir minar

gpfug Maria solar jofri,

giptu fyld ok gubdoms-krapti,

græ5arinn einn er henni æ5ri.

50. Qlluui veitir engla stillir,

46. Jeg har nydt folkeves skabers kød o<j blod med urent bryst;

bittert er jeg indviklet i syndernes hele smuds og sindets ondskab; for

menneskene skjuler jeg hor såvelsom tyveri og mord; manddrab udøves

oftere, end man tror-

47. Jeg vil ræd og frygtsom påkalde hint lens vogter, at han skal

helbrede mine sjæleså/r, ti jeg har knyttet min fryd fil fnle synder; jeg

beder den herlige moder til domstolens såvelsom verdens og solens konge,

at hun udtaler hjælpende ord for min sjæl hos himlens hoje konge.

48- Jeg påkalder menneskenes konges hele engleskare, (tt den skal

yde mig sin bistand, så at rene tårer begynder (tt stiomme ud af mine

ojne; jeg er nu fast bestemt på at angre alle mine ugærninger, så (tt

jeg kan få fred i den anden verden, når den dyreste hals herre dommer
alle mennesker.

49. Jeg ønsker, at Katrina giver Kalv Ion for digtet, når den f(tr-

lige. kraftige skare løber hylende tilligemed den sorte djævel fra den

sidste dom; den hoje Maria forklare og forsvare mine gærniuger for solens

konge, hun som er fyldt af lykke og guddoms kraft} frelseren alene er

hojere end hun.
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orb spnn eru bat, kristnnm
inonnuin

dyrb, håleitri en Ullar orbum

nnnar dyra bibja knnna;

eigendur fyr ibran fagra

jptna roms å ef'sta domi

hæsta tign meb helgum

Kristi

hljoti, svå at aldri brjoti.

51. Kåterin vib obi mætnm
efni gless meb spguna ^essa,

vitulus gaf lionnm vibarinsheiti

vates bernit en nu er hann

frater

;

littu mabr å letrit j^etta :

landi reit, segir obar veitir;

laufa bollr i læstu bréfi

leita måttu at våin lieiti.

Af heilogum meyjum.

Heilagra meyja drapa.

1. Heyrbn omælds himna veldis Andréåm, bann er gub hefir

herra gub, sem ei må bverra

riki bitt, fyr miskun mjuka

mærbar-grein i kvæbi færba;

til nefnandi ætta ek jafnan

Jesu næst ok Måriu hæstri

yfirpostulann æzta, lifi,

vandat.

2. Lysa vilda ek lofandi glosum

lif ågætra dyrbar-vifa.

drottinn vårr meb hverjum

hætti

50. Englenes konge giver olie kristne mænd -— det er sande ord —
en hojere herlighed end menneskene forstår at bede om i ord; gid men-

neskene måtte for sk'én anger ved den sidste dom opnå den hojeste hæder

hos den hellige Kristus, som aldrig skal få ende.

51. Glæd dig, Katerina, over det indholds-herlige digt med denne

fortælling; „Vitulus" (o: Kalv, digteren) gav det (digtet) „træets" navn
[dette navn er tabt], „vates" („digteren") ..., men nu er han „frater"

(munk); se mand på dette skrift; en landsmand skrev det, siger digtets

giver; du kan søge mand efter vort (mit) navn i det lukkede brev (i de

forblommede udtryk).

[H.] 1. Hor du, det umålelige himmelriges herre gud, hvis magt
aldrig forminskes, for din milde nådes skyld på digtningen i dette digt;

altid burde jeg næst efter Jesus og den hojeste Maria nævne den ypperste

overapostel, Andreas, hvis liv gud har hædret.

2. Med rosende ord vilde jeg beskrive udmærkede herlige kvinders
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huldi pær i krapti skærum;

milliga skein yfir meyjum
pllum

meyligt blom ens liæsta soma,

Maria sjålf er drotning dyrust,

dyran fæddi hun himna styri.

3. Sjå er prybilig umfram

abrar

åst-vinnandi drottins kvinnur,

pviat réttlætis solin settiz,

sjålf brenningin skein afhenni;

hennar nafn er hverjum manni

hjartaligt fyr miskunn bjarta,

milliga bergr hun jafnskjott

pllum,

allir senn bott Måriam kalli.

4. Abrar boldu Jesu brubir

ymsa naub i grimmum dauba,

sætur Krists ok sjaldan grétu

sårligt mein i brautum neinum;

saklausust vib motgjorb mikla

Marie poldi gjprvgll sårin

pndin hrein, pau er Jesus kendi

yfirvoldugr å sinu holdi.

5. Sæt Maria gjprbi at grata

gråti mædd i sonarins låti,

låt Jubanna fældi at fljobi,

fljobit horfbi å krossinn rjoban;

rjobandi [)i\ flaut ok flobi

116b tåranna nibr um mobur,

mobur brjostit strengt af stribi

stribit bar sem engi siban.

(i. Sjå er elskulig Maria meyja

mobir Krists, er alt et goba

veitir, piggur, gefr ok gætir,

gæsku-lifit allra vifa;

sinar flytr hun sætar bænir

syndug bjob at hljoti yndi;

liv, på hvilken måde vor herre gav dem strålende kraft; mildelig skin-

nede over alle disse møer den hojeste hæders jomfru-blomst, selv er Maria
den dyrebareste dronning; hun fødte himlens dyrebare styrer.

3. Hun er prydelig fremfor alle andre kvinder, udøvende kærlighed,

ti hun blev retfærdighedens sol; selve treenigheden skinnede af (ved)

hende; hendes navn er ethvert menneske hjærtelig kært for hendes lyse

miskundhed; nådig frelser hun alle lige hurtigt, selv om alle på engang
påkalder Maria.

4. Andre -Jesu kvinder tålte mangen slags nød i grusom død og

Kristi kvinder begræd sjælden det svare men i nogen kval; Marias rene

sjæl. uskyldigst, følte i den store modgang alle de sår, som den over-

mægtige Jesus mærkede på sit legeme.

.">. Den sode Maria græd, overvælde! af gråden, ved souueus død;

Jødernes adfærd spottede kvinden: hun så på det røde kors: tårernes

flod flød og strammede nedad den blussende moder: moderens bryst,

spændt af Lummer, bar kummeren s<nu ingen siden.
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henni mega [)vi allir unna, Josep skinn i krapti Ijosnm.

ann hun hverjum kristnum Taddeus alt nieb gæsku græddi.

manni. gobr ok niildr Simonis brooir.

7. Dætur brjår meS dygb ok

vitru

dygbar-gædd er Anna fæddi,

Måriu lét hun mevna heita,

nieir elskandi en hverja J>eira;

ættprubasta Joakims dottur

åtti hun fyrst er dyrkaz måtti;

kunnig er nu Maria mpnnum,
menn allir få likn af henni.

9. Maria hlaut en yngsta æru

angri svipt. er tok at giptaz,

Zébédéus mildrar meyjar

mobur fekk at vilja gobum;

Jpeira. sonr må heita herra

harbla kunnr, er gu5s son unni.

postuli Jon vib mildleik mestan

mektar-sannr ok Jåkobus

annarr.

8. Qnnur giptiz Maria manni,

mektar-rå&i Alpheiis nåbi,

fruin vænasta fjora sveina

fæddi hun til spektar gædda

:

10. Van er J^es*; at systrung

sinum

sannr elskugi gubs ok manna
Maria veiti mekt ok æru.

mengit nefnir Jåkobiim yngra. mæt ok fogr i himna sæti

6. Denne elskelige mø Maria er Kristi moder, som yder, modtager,

giver og bevogter alt det gode, godliedens liv blandt alle kvinder; sine

søde bonner fremfører hun for at den syndige menneskehed kan få fred;

derfor kan alle mennesker elske hende; hun elsker ethvert kristent

menneske.

7. Anna, udstyret med dyd, fødte tre døtre, dydige og kloge; hun
lod møen hedde Maria, og elskede hende mere end nogen af de andre:

Joakims ætstore datter, der kunde tilbedes, fødte hun forst; nu er Maria
kendt af menneskene; alle får nåde hos (ved) hende.

S. Den anden Maria blev gift: Alpheus fik det herlige giftermål;

den væne frue fødte fire sonner, udstyrede med visdom: mængden nævner
(én) Jakob den yngre, Josep skinner i lysende kraft. Taddæus helbredede

alt med godlied, Simons gode og milde broder.

9. Den yngste Maria fik den hæder, berøvet sorgen, at hun blev

gift; Zebedeus ægtede den milde mø med hendes moders gode vilje; deres

son kan kaldes en meget bekendt herre, hvem guds son elskede, apostlen

Johannes med den storste mildhed, sand i magt. og Jakob den anden (son).

10. Det er at vænte, at guds og menneskenes sande brud, Maria,
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pviat oflekkub miskunn meyjar

må pat alt i sinum råbum

glebi huggåndi gefa ok piggja

gott ok ljuft, er bibr hun

drot tin.

11. Kvinna var meb heiti

hennar

henni kær ok drot ni skærum
;

milliga skal su Maria kallaz,

Magdalena jafnan sagoiz;

fyst var pessi full af lpstum.

fann hun Krist i vænu ranni,

gjorbi hann hana meb einu

orbi

alprubastan gimstein bruoa.

li'. Jesus Kristus upp nam risa

einn ok prennr ok birtiz henni,

postulum sagoi hun prybi-

mestum

pruba syn, er fegnir trubu;

eybimerkur sotti siban

såra naub um prjåtigi åra;

hvern dag så hun meb
hjålpar-augum

himna dyrb, er gub vårr skyrbi.

13. Hennar pnd i sælu sanna

sannur leiddi hjålpari manna,

påskadag meb sætum sigri

sæta gubs fekk virbing mæta

;

Magdalena meiri frægbir

Maria piggr af drot ni vårum

nær ok firr, en neinn megi

skyra

;

nafn hennar sé blessat. jafnan.

14. Prifnab fekk meb pessu

nafn i

prifligt sprund å hjålpar stundu,

Maria er su kpllub kæra;

skænker sin søstersøn magt og hæder, herlig og skon i himlens hjem; ti

møens uplettede nåde formår, trøstende med glæde, i sine råd at give

og modtage alt det gode og kærlige, hvorom hun beder herren.

11. Der var en kvinde med hendes navn, hende og den lyse gud
kær; mildelig skal hun kaldes Maria (el. skal den M. påkaldes?), Mag-
dalena blev hun jævnlig kaldt; i begyndelsen var hun fuld af laster;

men hun fandt Kristus i det skonne hus; han gjorde hende med et eneste

ord til den mest udmærkede ædelsten blandt kvinder.

12. Jesus Kristus stod op, én og tredobbelt, og viste sig for hende,

hun fortalte apostlene, de herlige, det herlige syn. og de trode glade derpå;

siden søgte hun til ødemarker og svar nød i 30 år; hver dag så hun
med hjælpens ojne himlens herlighed, som vor gud viste hende.

13. Menneskenes sande frelser førte hendes sjæl til den sande salig-

hed; påskedag fik guds kvinde herlig hæder med sød sejr; Maria Mag-
dalena opnår storre berømmelse hos vor gud nær og fjærnt, end nogen er

i stand til at forklare ; hendes navn være altid velsignet.
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kæran segi ek at egypzk væri

;

håskafull var hennar æska,

hprmuliga i glæpum prmum
flySi hun burt af frænda lå&i;

fyldiz mart ]r>at er eigi skyld i.

15. Krossaz vildi kvinna bessi.

kom hun rneo sorg til Jorsala-

borgar;

yfirmusterit Jesu Kristi

enn var byrgt fyr syndum

hennar.

å5r himna kongs mjuka moour

Maria bao. su er tlaut i tårum,

liknar-brunnrinn lofa5i henni.

langa stund, i kirkju ganga.

16. Tuttugu vetr ok sautjån

setti

sinn likama bessi kvinna

eyftimerkur upkl i nauoir.

nauoin sjå var liku^t dauoa

:

mildur guo fyr mjuka ioran

Maiiani tok ur glæpum sårum;

skinn hun nu sem einhver

pnnur

jungfru hrein i lifandi greinuin.

17. Håttar form enn hreini

drottinn

hefjaz låttu nu til sterja

jpinnar mæor ok hiroar hennar

hreinlifastra mektar-vifa.

(Stev) Ynniligberr allra kvinna

æru ok pris af drotni skærum

Maria sjalf. er meyjum styrir

mo&urliga ok yllu g65u.

18. Heimrinn noror ok heilug

Roma

14. En god kvinde fik med dette (samme) navn trivsel i hjælpens

stund; Maria kaldes den kvinde; jeg siger, at hun var ægyptisk: hendes

ungdom var farefuld: hun flygtede sorgelig i elendige synder burt fra

sine frænders land; der skete meget, soni aldrig burde være hændt.

15. Denne kvinde vilde besøge korset; med sorg kom. hun til Jeru-

salem; Jesu Kristi hovedtempel var endnu lukket for hendes synder,

indtil hun længe bad til himmelkongens myge moder, Maria, hadet i

tårer; miskundhedens brond lovede hende at gå i kirke.

16. 37 år opholdt denne kvinde sig nogen i odemarkens nød og

trængsel; den nød lignede døden mest: den milde gud befriede Maria

for hendes svare synder for hendes ydmyge anger; nu skinner hun som

enhver anden kysk jomfru i livet.

17. Bene gud, lad nu min digtnings form hæve sig til stevet

(til ære for) din moder og de renlivede mægtige kvinder i hendes hird.

Den elskelige Maria bærer selv hæder og pris over alle kvinder (givet

hende) af den lyse herre, hun som moderlig styrer alle (hellige) møer og

alt det gode.
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huggan fær af meyju skærri;

sjå var dyrr i sætu lifi

svanni giptur hei&num manni

Valeriånum sjålf i sælu

Sessilia leiddi blessuo,

unni hann gu5i ok jafnvel

henni,

einn græbara lofuou bæoi.

19. Almåkius jungfru sæla

elsku næmdr i pislir dæmdi;

mild var sett å milli elda

meyja Krists, er skyldi deyja;

dægur sex var drosin fagra

dåliga byrgS i heitu båli;

sjålf miskunnin hlif5i henni,

hennar nå5u ei klæoi at

brenna.

20. Heioinginn bao hgggva

sioan

håleitt vif, er stoS i båli;

fell å kné, su er fy] di allan.

fru Sessilja. drottins vilja:

benjar prjår å hålsi hreinum

heilug mær er sagt at bæri;

eigi lét po mildust meyja

mætust lif. pviat drottinn gætti.

21. Eptir lifit otal krapta

einart vinnur sprundit hreina,

sigri hrosar solu fegri

Sessilia me& drotni blessuS.

Osv.

22. Mestar lét å mpnnum
Kristi

Maxencius pislir vaxa;

eina lét hann jungfru væna
oteljandi meinum kvelja

;

Kåtrina vann sigr en sæta

sæt ok fpgr å spekinga prætu,

18. Verdens nordligste del og det hellige. Rom får trøst af en lysende

mø; den herlige kvinde var i sit søde liv gift med en hedning; den vel-

signede Cecilia førte selv Valerianus til salighed; han elskede gud og

hende lige hojt; hægge lovpriste de den ene frelser.

19. Almåkius, berøvet kærligheden, domte den salige jomfru til

pinsler; Kristi milde mø blev sat imellem to bah da hun skulde dø; i

seks halvdogn var den fagre kvinde elendigt lukket inde i det brændende
bål; selve nåden beskærmede hende; hendes klæder brændte ikke (engang).

20. Hedningen bød siden at hugge den hoje kvinde, som stod i bålet

;

fru Cecilia, som opfyldte guds vilje helt, faldt på knæ; det siges at den

hellige mø havde S sår på sin rene hals; dog lod den mildeste, herligste

mø ikke sit liv, ti gud beskærmede hende.

21. Efter sin død udfører den rene kvinde stadig et utal af jær-

tegn; Cecilia, herligere end solen, velsignet hos gud, har vundet sejr.

22. Maxencius lod de storste pinsler blive Kristi mænd til del: en
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barg hun beim ok brpgnum

mprgum,

brubur kongs å guos son tru&i.

23. Kåtrinu fyr krapt ok vitru

keisarinn bau5 at vinna dauoa;

seggir på meo sverSi hjuggu

sæla fru. sem kongrinn mælir;

yndis ba5 hun til allra handa.

elsku fyld, at veitaz skyldi

monnum beim er mintiz

hennar,

mey skinandi, i nauoum sinum.

24. Burougt vif fekk bana af

sverbi,

blæba tok på mjolk ur æoum,

hennar luktu holdit sanna

hreinir englar marmara-steini

;

Kåtrinam fyr miskunn mæta

mætur leiddi i hæsta sæti

gubs unnasti himins ok hennar;

hennar nafn er sa-lt meoal

kvenna.

25. Vili bér eigi yårum sålum

vifin bjørt, er fara af lifi.

visa fra yor verndarlausum

;

veitio oss pat er miskunn

heitir. Osv.

26. Ågåoa meo yndi fri&u

ættub vel. su lybinn bætti,

Sikileyjar i sinu riki

soma prydd ok æsku-blomi;

Kvineiånus kæru væna

kvaldi sart, er miskunn dvaldi.

fljobit vill hann få til briibar,

fri5 ri snot er bvert i moti.

væn jomfru lod han pine med utallige kvaler: den søde Katrin a vandt

sejr, sød og fager, i den videnskabelige strid med vismændene; hun frelste

dem og mange mænd; kongens (egen) hustru trode på guds son.

23. Kejseren bød at dræbe Katrina for hendes krafts og visdoms

skyld; mændene huggede da den salige frue. som kongen befalede; op-

fyldt af kærlighed nedbad hun fryd til alle sider (og bad), at den skulde

gives alle de mænd, der mindedes hende, den skinnende mø, i deres nød.

24. Den hoje kvinde fik sin død ved sværdet: da blødte det med
mælk ud af hendes årer: rette engle dækkede hendes sande legem med
en marmorsten; guds herlige kærlighed og hendes (Maria) førte Katrina

ved udmærket nåde til himlens hojeste sæde; hendes navn er saligt

blandt kvinder-

25. I, lysende kvinder, vil ikke vise vore sjæle, når de forlader livet,

fra eder uden beskyttelse: yd os det, som hedder barmhjærtighed.

26. Agathe med herlig fryd, af god herkomst, hun forbedrede men-

neskene i sit rige i Sicilien, prydet med hæder og ungdommens blomst;
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27. Ekki getr hann jungfru

lok kat

otta jprpngda ur f'aomi drottins,

ristil lét vio rengdar åstir

reionr jarl fyr domstol lei&a

:

bæ&i lét hann brjost af fljobi,

bundin st65 hun pislum undir,

sprengja lit me5 spennitpngum,

sprakkinn gjprSi drotni bakkir.

29. Gef bu mer er græddir

lofoa

giptu-list til stefja-skiptis,

Jesus miiin. at or5a glosur

endaz mætti dyrSar-kvendi.

(Stev). Yfirkorona allra vita.

ein Maria drotning hreinust,

henni bjona helgar kvinnur

hallar gubs ok meyjar allar.

28. Bål var kynt uin brubi

sæla,

bor5u beir meb grjoti hprou

lybir jarls i logandi gloftum

listngt vif, er jåtti Kristi;

sæt Ågå5a sårar brautir

sigrat fekk, er bræddiz ekki;

henni skal meb helgum

monnum
haldaz vegr en minkaz aldri.

30. Agnes var meo elsku

tignuo

Jesu blom i sjalfri Roma;
brautir håbi brettån vetra

bessi mey vib grimman hessi;

nibingrinn ba5 npkta lei5a

Nonnu gulls hjå heionum

monnum

;

vildi hann at skammaz skyldi

skrautlig mær. ef allsber væri.

Kvincianus, der vragede miskundhed, pinte bittert den gode kvinde: kvinden

vilde han ægte selv, men den skonne kvinde var det tvært imod.

27. Ikke kunde han lokke jomfruen, frygtbetrængt, ud af guds favn;

jarlen, vred på grund af den vragede kærlighed, lod føre kvinden for

domstolen; han lod hægge hendes bryster sprænge af hende med knib

tænger; bunden stod hun under pinselen; kvinden takkede gud.

28. Der blev tændt bål omkring den salige kvinde, de, jarlens mænd,
slog den udmærkede kvinde, som bekendte Kristum, med hårde sten (der

hun stod) i de luende flammer; den søde Agathe sejrede over de bitre

lidelser, og frygtede intet; hun skal hædres blandt hellige mænd med
hæder, der aldrig forminskes.

29. Giv du. min Jesus, som helbredede menneskene, mig idrætsheld

til stevskifte, så at ordenes fortolkning kan strække til for de herlige

kvinder. Alle kvinders overkrone, eneste Maria, reneste dronning, hende

tjæner guds hals hellige kvinder og alle møer.

30. Agnes, Jesu blomst, blev hædret med kærlighed i selve Rom;
denne mø blev, 13 år gammel, pint af den grusomme hovding: niddingen
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31. Haglig leysti hår ur

dreglura

hvitust ine3'ja, fagrt at lita,

fribast var sem fruinnar klæoi

falli nibr um likam allan;

Siniformus sætu væna

sår kennandi skipar at brenna;

ytar kyndu eldinn heita,

Agnes stob i logandi globum.

32. Létti upp hendr ok lofabi

drottin,

lagbi på meo grimdar-bragbi

Aspåsius jårni hvgssu

ungri mey i barka stungit

;

fabir hennar sem frændr ok

mooir

fru blibasta grofu siban;

yfirprisandi endalausan

Agnes piggr af drotni fagnab.

33. Låtib eigi ljufar sætur

lifit vart. er einskis svifumz,

glæpafult i dauba-djiipi

drekkja sér, pott jafnan flekki/..

Osv.

34. Anteokia meyjan mjukust

Margareta tok at bjarga

sætum ly5, er sauba gætti

sinnar fostru ljufust kvinna:

Olibrius vænan vilja

vildi få af brubi mild ri,

fruin kærasta fimtån åra

fvrir-låtandi honum at jåta.

35. Greifinn setti gu5s mey
ljufa

grib bannandi i myrkva-ranni,

dråkons kom par djofull i liki.

bød, at kvinden skulde føres nøgen forbi hedenske mænd; han vilde, at

den prægtige mø skulde blues, hvis hun var helt nøgen.

31. Den kunstfærdige, lyseste mø løste sit hår, skont at skue,

ud af båndene; det herlige hår var som om det var fruens klæder, der

faldt ned over hele hendes legeme; Siniformus bød at brænde den gode

kvinde, der følte smærte; mændene tændte det hede bål; Agnes stod i de

luende flammer.

'.]± Hun strakte sine arme i vejret og lovpriste gud; Aspåsius

stødte da med grusomhed det hvasse jærn i den unge møs hals: hendes

fader såvelsom frænder og moder begravede siden den blideste mø; Agnes,

der bor lovprises, modtager endeløs fryd af gud.

33. Lad ikke, elskelige kvinder, vort liv druknes syndefuldt i dødens

dyb, vi som begår alt, uagtet det altid besudles.

34. I Antiochien begyndte Margareta, den mygeste mø, at frelse det

søde folk, den elskelige kvinde, som vogtede sin fostermoders får: Olibrius

vilde få den milde kvindes kære elskov; den kæreste frue. lo år gammel,

nægtede at blive hans brud.
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deyddi hun hann en flengdi

annan

:

meina fjold ok jprautir mildust

mærin tok å likam skæran;

Malkiis einn af inpnnum fylkis

mey over&a hjo me& sverbi.

36. Lesandi opt meo fagnao

fusan

fiisir menu, er treysta henni,

hennar spgu, \)i\ er krankar

kvinnur

kvennligt striS i sottuni biba;

Margareta bru&um bætir,

bætta hjalp, me5 sinum mætti.

vaktar j^essi inevjan mektug

mektar-gjoi'5 a himni ok jprSu.

37. Sårra bior ek sålna vårra.

syn da verba bungar myndir,

miriniz jaer fyr niiskunn sanna

meyjar gubs, bå er vér skulum

deyja. Osv.

38. Sæt Lucia segi ek at héti

Sikileyjar en vænsta raeyja;

pruba vildi i porthus leiba

Paskasius fullr af håska;

hvergi måttii hgldar margir

hræra nokkur drottins kæru,

orka |ieir at yxnum sterkum,

eigi mega j^au fruna sveigja.

39. Bål var kynt um bruSi

sæla,

bik velianda um ineyna helliz.

Lucia st65 i loganum blessub

lof færandi drotni kærum

:

lybrinn fyldiz Ijotrar æbi,

35. Greven satte guds kære mø i et morkt hus, berøvende hende fred;

en djævel kom dér (til hende) i en drages skikkelse; den dræbte hun og

piskede en anden: den mildeste mø tog en mængde mén og lidelser på
sit skære legeme; Malkus, en af fyrstens mænd. huggede møen, der ikke

fortjænte det. med sit sværd.

36. Ofte læser mænd gærne med begærlig glæde, de som sætter lid

til hende, hendes saga: (ligeledes) kvinder, når de syge må i deres syg-

dom lide kvindelig kummer: Margareta yder kvinderne lijælp med sin

kraft; den ydede hjælp bevogter denne mægtige mø med kraftens handling

i himlen og på jorden.

37. Jeg beder, at I. guds møer, ved. sand miskundhed mindes vore

smede sjæle, når vi skal dø; syndernes billeder bliver (os) tunge. Osv.

:>s. Jeg siger, at Siciliens væneste mø hed Lucia den søde; den

prude vilde Paskasius, fuld af mén, lade føre til et utugtshus: på ingen

mulig måde formåde mange mænd at rokke herrens brud: de drev

Stærke øksne frem imod hende: men de kunde ikke biije fruen
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leggur einn af greifans seggjum

hvita frii meb hvpssu spjoti;

heldr hun nii meb drotni veldi.

40. Lof'-kennandi Lucia ynnur

liknar-blom var pind i Roma;
Diocleziånus dygbar-meyjar

dåbugt hold i pislum pjabi;

brennandi stob blyfull paona,

briibi lét harm sitja pruba

dægur prju i logandi laugu;

lifbi hun enn ok gekk ur henni.

41. Bly ok jårn skal blessuS

meyja

bera overbug sér å herbum;

ytar leiddu opt um stræti

unga fru meb byrbi punga;

utan borgar var ærlig sæta

yfirgiæoara flett af klæoum;

drotni kært i djupu vatni

drekkiz fljob af beidoum

pjobum.

42. Anastasia aura sina

alla gaf sem porp ok hallir,

klæbi færbi hun kristnum

lybum,

kvinnan blib var tekin um sibir;

hreina mey lét Probus pina,

priibur lifbi geisli bruba

hundrab daga. svå at hvårki

kendi

hold mæbanda vins né fæbu.

43. Fjora lét hann forka stora

færa nibr ok binda kæru,

slitnar hold en beinin brotna,

39. Et bål blev tændt omkring den salige kvinde; kogende beg blev

hældt ned over møen; den velsignede Lucia stod i flammen, lovprisende

den kære gud; mængden fyldtes af hæsligt raseri; en af grevens mænd
gennemborede den lyse frue med sit sværd; nu har hun magt hos gud.

40. En anden Lucia, en nådens blomst, kendende lov, blev pint i

Rom; Diocleziånus pinte den dydige møs dådslegeme ved pinsler; en

pande, fuld af bly, stod brændende hed ; den prude kvinde lod han sidde

i tre halvdogn i det luende bad; hun levede endnu og gik (levende) ud
deraf-

41. Bly og jærn skal den velsignede mø bære på sine skuldre uden

at have fortjænt det; mændene førte den unge frue ofte igennem gaderne

med den tunge byrde; udenfor staden blev den hojeste helbreders hæderlige

kvinde afført sine klæder; kvinden, elsket af gud, blev druknet i det dybe

vand af hedenske mænd.

42. Anastasia bortskænkede alt sit gods såvelsom by og halle ; hun
bragte kristne mennesker klæder: omsider blev den blide kvinde taget til-

fange ; Probus lod pine den rene mø; kvindernes prude stråle levede 100

dage, således at hendes mødige legeme hverken nød vin eller føde.
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beyg5 ur ollum libunum

teygSiz

;

joladag fekk jungfru sælust

alls rå5anda drottins nåftir,

håtiSliga for meyjan mætust

messudag ur heimi Jpessum.

44. Juliåna fekk hrein ok heilug

hatr ok mein af greifa einum;

læstu Jpeir at meyju mæstri

myrkva-rann i fjøtrum styrkum;

sendiz Jpangat enn svikli fjandi,

svikjandi me5 engils liki;

kugabr var hann af fijooi fggru

fagna5arlauss til margra sagna.

45. Leysti hun af sér langa

festi,

lamdi jaann er prettinn framdi,

fjandi JDoldi af fpgru sprundi

flenging bæ5i hart ok lengi;

kveljarinn bau5 i kpldu hjoli

kæra gu5s at pinub væri;

ljufa fekk hun endat æfi,

pndin for |3å gubi til handa.

46. Eufemia ågæt meyja

eigi vildi gobunum hneigja

;

Priskus jarl lét pina feska

plomu gu5s at rQngum domi;

ågætust ur ofni heituni

jungfru gekk ok sakaSi ekki;

siSan skyldn sagirnar mei5a

sætu \}å, sem drottinn gætir.

47. Setning gu5s lét sagirnar

brotna,

sgkt var henni i djupit nQktri

;

v^ldug gekk af vazins oldu

vætulaust me5 |)urrum fæti;

43. Han lod nedramme fire store pæle og binde kvinden dertil

;

hendes legeme sprængtes og knoglerne brast; hun blev strakt således, at

alle ledemod skiltes; juledag fik den saligste jomfru den altstyrende guds
nåde; hojtidelig forlod den herlige mø messedagen denne verden.

44. Den rene og hellige Juliana pådrog sig en greves had og pinsel

;

de indelukkede den herlige mø i et mørkt hus i stærke lænker; derhen

blev en svigfuld djævel sendt, den vilde svige hende i en engels skikkelse;

men han blev, uden glæde for sig, af den fagre kvinde tvunget til at for-

tælle meget.

45. Hun løste af sig en lang kæde og slog dermed ham, som vilde

svige hende; djævlen måtte af den fagre kvinde tåle piskning både hårdt

og længe; pineren bød at guds kvinde skuJde pines i koldt hjul; hun fik

sit kære liv endt; hendes sjæl begav sig da til gud.

40. Eufemia. den udmærkede mø, vilde ikke boje sig for guderne;

Priskus jarl lod pine guds fagre blomme ifølge en vrang dom; den ud-

mærkede jomfru gik ud af den hede ovn uden at have taget nogen skade;

siden skulde savene såre den kvinde, som gud beskytter.

38
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lét hann oftum Ijonum beita

listugt flj65, er klæoa misli;

dyrit bitur dygoar kæru,

drottins skinn me&al pislar-

votta.

48. Kristina fekk kunn at

åsturn

kaldar Jprautir barn at aldri,

fa5ir hennar lét blindr af bræoi

beygja jårn at hålsi meyjar;

harm aukandi hvpssum krokum

hvitan bau5 hann likam slita;

veldu sioan vifit milda

viroar jDeir i gloanda eiri.

49. Prir høfSingjar jDetta pindu

Jprifligt sprund å margar lundir;

trubrinn lét, så er tyndi dåSum,

tungn skera ur vifi jungu;

brubi lijo meb sveroi å si5u.

saklaus gjorSi hun drotni

JDukkir;

åstir faer af kærum Kristi

Kristina fyr prautir sioar.

50. Soma vann i sinum dæmum
signat fljoo, er Skotland tignar,

Brigiba helt fra bernsku-dægri

blom greinanda meydom
hreinum;

skipti hun p\i sem æ var eptir

jafnan heilt i drottins nafni;

åstrik var hun fyr einu klaustri

abbadis me5 hei&ri visum.

51. Mpttul sinn lét mejrja

drottins

47. Ifølge guds bestemmelse gik savene itu; da blev hun nøgen

sænket i dybet; den mægtige gik fra vandets bølge med torve fødder og uden

at være våd; da lod han kaste den udmærkede kvinde, afført sine klæder,

for rasende løver; dyret bed den dydige kvinde; hun skinner blandt

herrens blodvidner.

48. Kristina, kendt for sin kærlighed, fik allerede som barn kolde

pinsler; hendes fader lod, blind af vrede, en jærnbojle anbringe om møens
hals; øgende smærten bød han at flænge hendes lyse legeme med hvasse

kroge; siden brændte de mænd den milde kvinde i glødende kobber.

49. Tre høvdinger pinte denne gode kvinde på mange måder; gøgler-

en, som var berøvet alle gode egenskaber, lod tungen skære ud af den unge

kvinde; han huggede kvinden i siden med sit sværd, uskyldig takkede

hun gud; Kristina får for sine lidelser den kære Kristus' kærlighed.

50. Den signede kvinde, som Skotland hædrer, Brigida, vandt hæder
ved sine gærninger ; hun holdt fra barnsben af sin rene mødom med dens

blomst; hun delte stadig det, som hver gang blev helt tilbage, ud i herrens

navn; kærlighedsfuld var hun med sikker hæder abbedisse for et kloster.

51. Guds mø lagde sin herlige kappe, trukket op afvandet, omsorgs-
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mætan upp ok dreginn ur vætu

syslufull å solargeisla,

solin helt sem lægi å stoli;

merkiligust i miSri kirkju

meyjan for um ti5ir at deyja,

pislalaus sem gofugur geisli;

gæti hun vår at syndir bætiz

52. Barbara gat fra blotum

horfit

blfåu-fyld ok skryddiz fribum,

hennar faoir lét sælan svanna

syrgiliga i husi byrgja;

kviSu-fullu kvalara pjobir

knifum skåru brjost af vifi;

Sågu gulls meS sver5i vågu;

seldiz hun enn i drottins veldi.

53. Sunnefa stokk me5 Selju-

mgnnum,
sætu lySur Irland flySi,

austr um haf for jungfru Kristi,

eyjar til kom fylgi meyjar;

fruin skinandi for til bænar;

fellu å pau storir hellar;

bru5ar stendr i Bjprgvin miSri

blomligt skrin at lielgum domi.

54. Tiu pusundir tignar-meyja

tel ek greinandi rétt ok eina ;

Ussula var fyr pllum pessum

Englands blom, er for til Roma

;

vænar meyjar hjuggu Hunir,

hrottar skyf5u brubir drottins,

dyrkub er nu Kolnis kirkja

kraptarik af peira likum.

55. Pétur gat sér pru5a

dottur.

Pétronilla fra ek at héti

;

pvingub var hiin me5 likprå

langri.

fuld på solens stråle: solen holdt, som om den (kappen) lå på en stol; den
mærkeliye kvinde døde under messen midt i kirken uden pine som en ædel
stråle; beskutte hun os, så at vore synder forbedres.

52. Barbara, opfyldt af blidhed, forlod blot og tog den herlige tro(P);

hendes fader lod den salige kvinde sorgelig indelukke i et hus; pinerne

skar med knive brystet af den angstfulde kvinde; de dræbte hende med
sværd; hun kom endnu [som de andre] til herrens rige.

53. Sunniva flygtede bort med Seljamændene ; kvindens folk forlod

Irland; Kristi jomfru drog øst over havet; til en o kom møens følge;

den skinnende frue gik hen at bede; så styrtede store huler ned over dem.;

brudens blomstrende skrin, omfattende hendes hellige lævninger, står midt
i Bergen.

54. Ti tusinde og ét til af de hoje møer regner jeg ret; Ursula var

i spidsen for dem alle, Englands blomst, som var på vejen til Rom; Hun-
nerne nedhuggede de fagre møer; sværdene sønderhuggrde guds brude:
Kolns kirke hædres nu, rig på jærtegn, ved deres legemer.

38*
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Linus ba5 fyr hennar pinu;

fa&ir hennar tok fruna atgræSa,

fly&i hun alla heimsins prybi:

plagaz hun nu me5 pruoum

sigri

pinulaus meo drotni sinum.

56. Skolastika var skipuo i

sælu

skærust fru me5 drotni kærum

;

hennar tign var heilug nunna

hreinlifis i klaustri einu;

Bénedictus så blior i greinum,

br65ir peirar meyjar g65rar,

lioa upp af likam brubar

ljufa pnd i merki dufu.

57. Félicitas sitr i sælu,

Sabina var numin fra pinu.

Praxis glez nieb pru5a huxan,

Potenciåna systir snotar;

Konstancia kurteis ineyja,

Klara poldi dau5a såran,

Priska léz i pruSri æsku,

Pusina skinn nu gu5s i husi.

58. Sinar dætur sigri vænum
Soffia hafoi drotni ofrat,

Fi5es, Spes ok Kåritas

kvæSum,

kristiliga er lifit mistu;

Adriånus jungar mejjar

onau5igar kvelr til dau5a;

Måriu sonr hefir mæbgur fjorår

mætar leitt i himneskt sæti.

59. Måriu pjonar miklu fleiri

mektug hir5 en nQkkurr virbi,

ekkjur. meyjar, frur ok flokkar,

fp&ur unnandi helgar nunnur;

55. Petrus fik en herlig datter; jeg har hørt, at hun hed Petronilla;

hun plagedes af langvarig spedalskhed; Linus bad for hende i hendes

pine; hendes fader tog til at helbrede fruen; hun undgik al verdens

pryd; nu hædres hun med herlig sejr uden kval hos sin gud.

56. Skolastika, den skæreste frue, fik salighed hos den kære gud;

hendes værdighed var den hellige nonnes i et kyskhedens kloster: Béne-

dictus, blid i sin gærning, den gode møs broder, så den kære sjæl svæve

op fra brudens legeme i en dues skikkelse.

57. Félicitas sidder i salighed, Sabina blev taget bort fra pinslen,

Praxis glæder sig med sin prude tanke, Potenciåna er kvindens søster;

Konstancia var en beleven mø, Klara tålte en sm ærtefuld død, Priska

døde i sin blomstrende ungdom, Pusina skinner nu i guds hus.

58. Soffia havde ved en skon sejr ofret sine døtre til gud; Fides,

Spes og Karitas besynger (?) vi, dem som mistede livet kristelig; Adriånus
pinte de unge møer unødige til døden ; Marias son har ført de hellige 3

døtre og moderen til de himmelske sæder.

59. Maria tjæner en langt talrigere mægtig hirdskare end nogen
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øllum pessum engla hallar

åstuoigum drottins bnioum

fagrmynduSum fel ek å hendi

fræoa-gjørS ok petta kvæoi.

60. Fru Maria, frumtign

meyja,

firbu, på er vér liggjum stirbir,

seldir framm at synda-gjaldi,

sålir vårar heitu båli

;

veittu oss, er vafoir drottin,

vårn græ&ara, reifa-klæbum,

pina hjalp i blioum bænum
biomit sælt at lionum domi.

Af et digt om en rig mand, der gav alt sit bort.

Gy5ingsvisur.

1. Aldyran biok ora

orofæri guo stæra,

en hyrmeioar hlyoi

hafstéttar brag sléttum

;

ågæta vilk itrum

ulfs-fæoendum ræ5u

(vist ok vifs ens bestå

vegr guos er pat) segja.

2. Ut var einn, så er veita

unnleyg firum kunni,

beitir bræddra sota

baroa i Miklagarbi

;

furbrigoir vann frægbar

fjolmætr ok ågætis

hlés vi5 hirbiåsu

hafleygjar sér aflat.

kan regne, enker, møer, fruer og flokke, hellige nonner, elskende faderen;

alle disse englehallens herres kærlige brude, med de herlige skikkelser,

giver jeg digtningen og dette kvad.

60. Fru Maria, møernes ypperste værdighed, frels vore sjæle fra det

hede bål, når vi ligger stive, udleverede til syndens sold; yd os, du som
svøbte herren, vor frelser, i svøbets klæder, din hjælp i blide bonner, når
dommen er forbi, salige blomst.

[G.]. 1. Ri5k aldyran gu8 stæra 6ra or&færi, en hafstéttar hyrmeioar

hlySi sléttum brag; vilk segja itrum ulfs-fædendum ågæta rædu; vegr

gu5s er bat vist ok ens bestå vifs = Jeg beder den aldyre gud at befordre

min veltalenhed, og mændene at høre på det glatte digt; jeg vil for-

tælle de udmærkede mænd en udmærket fortælling ; det er tilvisse guds

og den bedste kvindes ære.

2. Ut i MiklagarQi var einn beitir sota bræddra bar5a, så er kunni

veita firum unnleyg; fjolmætr hlés furbrigoir vann sér aflat frægSar ok

ågætis vi5 hirbiåsu hafleygjar = Ude i Miklagård var en mand, som for-
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3. Hvarf er h,eim, er j^urfa.

J3ingnårungum. våru,

branda rj65r, i bråoar

bryDflag&a, nauftsynjar:

fekk straumloga stokkvir

stigverjanda hverjum

fråns af fjårhlut sinum

fullar hendr meSan endiz.

5. Fyit J3raut aura errins

élmeibs fetiljrélar

oos en orleik gæb'\>

odda regns vio fiegna

;

alsnauSur varo eySir

ørvi mestr å lesti

lysibliks til lykta

lands skævaSar branda.

4. Ofs fekk orSstir hæfan

auSar mildr sem vildi

grans fyr gjofii sina

grafjDvengs booi vengis;

atti vin, hjviat veitti

vell .... imu svellir,

hann und hverjum runni

Hamdis brikr af sliku

6. Nær var jafnt ok aurar

æskibjoSr fra JDJooum

viroing

valstafna kom jafnan

;

allr JDottiz |)å Ullar

élheroandi veroa

skyrr af skreytiårum

skor5u mårs fyr boroi.

stod at give mændene guld; den udmærkede mand erhværvede sig be-

rømmelse og ry blandt folk.

3. firanda rjoor er hvarf beim bryntlagoa bingnårungum, er våru

burfa, i bråSar nauQsynjar; straumloga stokkvir fekk hverjum frans stig-

verjanda fullar hendr af fjårhlut sinum, me&an endiz = Manden er tilflugt

for de mænd, som var trængende, i den hårde nød; han gav enhver

mand fulde hænder af sit gods, sålænge dette strakte til.

4. Auoar mildr booi grans g.afbvengs vengis fekk hæfan orSstir,

sem vildi, fyr sina ofs gjofii; hann åtti vin und bverjum runni Hamdis
brikr af sliku, bviat .... imu svellir veitti vell = Den gavmilde mand
fik passende ry. som han kunde ønske, for sin overmåde store gavmildhed;

han vandt en ven i enhver mand ved sligt, ti .... manden gav guld.

5. Fyrr braut aura errins fetilbélar élmei5s en orleik 65s odda regns

gæois vi5 begna; eyoir branda skævaoar lands lysibliks, orvi mestr, var5

å Jesti alsnauor til lykta = For slap den raske mands gods op end hans
gavmildhed mod mændene ; manden med den store gavmildhed blev til-

sidst fuldstændig blottet for penge.

6. Nær var æskibjoor valstafna jafnt ok aurar: skyrr Ullar élhero-

andi béttiz bå verOa allr fyr boroi af skreytiårum skorou mårs = Manden
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7. VellsnauSur for vallar

viggbeitir bå Meita,

6rå5 var bat eyois

armlinns, gySing finna:

beiddiz blåra odda

brak-Njprbr

hodda låns af hånum
hugprubr ok fésnuoar.

8. Fljotr varat [flag5s] at [veita]

[fåkn]istanda kristnum

auo boat allmjpk [bæbi]

ættingi gybinga;

svor veitti bau sléttrar

solmeior skipa lei&ar;

orlausn .... [ara

jodoanda um siSir].

[Resten af hvad der står på siden i hdskr. giver intet hele, som det er

muligt at rekonstruere.]

[mistede folks yndest] lige så hurtig, som hans penge slap op; den kloge

mand mente da, at han blev helt forurettet af mændene.

7. Vellsnauor Meita vallar viggbeitir for på finna gySing; bat var

6rå5 armlinns eyois; blåra odda brak-Njotor hugpn'i5r beiddiz af hånum
hodda låns ok fésnii5ar . . = Den fattige mand begav sig da hen for at

træffe en jøde; det var en dårlig beslutning af manden; den modige

mand bad ham om lån og pengeforstrækning.

8. Ættingi gy5inga varat fljotr at veita kristnum flagds fåknistanda

au5, boat bæoi allmjok; bau svpr veitti sléttrar skipa leiSar solmeior

:

orlausn . . . [åra jérioanda um si5ir] = Jødernes slægtning var ikke hurtig

til at yde (låne) den kristne mand penge, uagtet han bad ham indtræng-

ende derom; sådant svar gav manden . . . men lån gav han manden
tilsidst.
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Allra postula minnisvisur 509— 11 559—61

Andréåsdråpa 508—09 558-59

Arvekvad om Magnus lagaboter 136—37 146

I 137—50 147—60
Anonyme digte og vers (XIII)

j
163_67 180-85

— — (XIV) 462—63 495—96

Buslubæn 330-32 350—53

Digt om Olaf Tr 462—63 494—95

GySingsvisur 539—41 597—99

Heidreks gåder m. m 221—29 240—48

Heilagra manna drapa 511— 16 562—69

Heilagra meyja drapa 526—39 582—87

Heilags anda visur 160—63 175—80

Hugsvinnsmål 167—97 185—210

Kåtrinardråpa 516—26 569—82

Liknarbraut 150—59 160—74

MålshåttakvæSi 130-36 138—45

Måriudråpa 464—72 496-505
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A B

Måriugråtr 472—83 505—519

Måriuvisur 1 487—92 526—32
— IJ 492—96 532—38
— III 496—500 538—45

Merlinusspå 10—36 10—45

Nikolåsdråpa 160 174-75

Pétrsdråpa 500—08 545—58

Runedigt 229—30 248-49

Vikarsbålkr 324—30 343—50

Vitnisvisur 483—87 520—26

Uægte vers i slægtsagaer m. m.

Njåla 198—205 210—19

Svarfdæla 205—08 219—22

Stjornu-Oddadraumr 208-10 222—26

Bergbuap 210-13 226-29

Kumblbiiab 213 229—30

forst. SiSuh. b 214 230—31

Den 4. grt. afhdl 214—19 231—36

Volsab 219—21 236—39

Grettiss 430-45 462—76

Hardars 445—49 476 -81

Bår3ars 449-51 482-83

P6r5ars 451—54 483—86

F6stbræ9ras 454 456

Krokarefss : 454—55 487

Viglundars 455—61 488—93

Måguss 461 493-94

Vers af Fornaldarsagaer m. m.

Hrolfss 230—32 250—51

Ragnarss 232—42 251—61

Ragnarssonap 242 261

Sorlap 242 262

Hervarars 242—56 262—76
Hålfss 256—69 276—91

Fridbjolss 269—79 292—300
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A B

Ketilss 279—87 300—08

Grimss 287-89 308—10
Qrvar-Oddss 289-319 310-39
Ånss 319—20 339—40
Åsmundars 320—22 340—42
Gautrekss 322—30 342—50
Bosas 330—32 350—53
Gpngu-Hrolfss 332—33 353

Hjålmfcérss 333-41 353—63
Sturlaugss 341—42 364

OrmsJ) 342—44 364—67



Register til B, bægge bind.

I. Besungne konger,

a. Konge r.

Adalrådr (Engl.) 184.

Afialsteinn (Engl.) 30.

Eirik r bl63øx 30, 65, 164.

Eirikr eig63i 414.

Eysteinn Haraldsson 445, 447.

Håkon gamli II 61, 96(?), 104,

110, 113, 118, 126. 132.

Hakon g63i 55, 57.

Haraldr blåtonn 116, 166.

Haraldr gilli 424, 425, 460.

Haraldr gråfeldr 66.

Haraldr harflråai 322, 338, 339,

354, 355, 357, 358, 360, 368,

370, 373, 394.

Haraldr hårfagri 18, 20, 22, 53.

Haraldssynir (gilla) 426.

Ingi Haraldsson 448, 476.

Knutr helgi 394(?), 420(?).

Knutr riki 232, 272, 293, 298

(bis).

Magnus berfættr 404, 407, 409

Magnus godi 234, 305, 306, 311,

327, 332, 393(?).

Magnus Erlingsson 516(?).

Magnus lagabætir II. 135, 146.

Olåfr helgi 213, 217, 226, 239,

255, 268, 303, 427.

Olåfr kyrri 379, 383.

fyrster og stormænd.

Olåfr soen ski 267.

Olåfr Tryggvason 148, 150, 525,

567. II. 494.

Kagnarr loQbrok 649.

Sigtryggr silkiskegg 185.

Sigurdr jorsalafari 423, 457, 458.

460. 464.

Siguror nuinnr 426, 477.

Sveinn Alfifuson 300, 393.

Sveinn tjuguskegg 133.

Sveinn Ulfsson 365, 370.

Sverrir 52 1(?).

Tryggvi Olåfsson 231.

b. Fyrster og stormænd.

Arinbjorn hersir 38.

Bui, jomsviking, 536.

Eirikr jarl 157, 190, 193, 202,

203, 283.

Erlingr skakki 515.

Erlingr Skjalgsson 228(bis).

Gregorius Dagsson 449.

Håkon jarl 60, 115, 116, 117,

132, 133, 136, 139, 147.

Kålfr Arnason 363.

Klæingr Brusason 302.

Rygnvaldr heiduinhårr 7.

Rpgnvaldr jarl 305.

Sigurdr Hladajarl 69.
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Sigurdr slembir 4(17.

Skuli jarl II. 60, 61, 96.

LUV stallari 378.

Valbjofr jarl 383.

ViOkunnr Joansson 421.

Porfinnr jarl 316.

Åstriflr drotning 231.

Snæfriflr 5.

Jomsvikingar II. 1.

Joan Loptsson 575.

Skåldhelgi 535(?).

Snorri goOi 196.

rordr Sigvatsson II. 99.

Porgeirr Håvarsson 256.

Porgils skar8i II. 112 (his).

Porleifr breiflskeggr 518.

Porolfr Skolmsson 302

Porsteinn 296.

Qgmundr Volu-Steinsson 93.

Islendingar 539.

c. Islandske mænd.

Aron Hjorleifsson II. 108, 368,

370.

Bår5r Hallason 166.

Brandr Kolbeinsson II. 100. 102.

Oiznrr gullbrårskåld 295.

Grettir (autobiografisk digt) 287.

Guftleifr Arason 166.

Gu3mundr byskup II. 371, 418,

429, 440.

Gunnlaugr ormstunga 203.

Hafliåi 590(?).

Hermundr Illugason(?) 316.

Hrafn Sveinbjarnarson II. 55.

Illugi å Gilsbakka 146.

d. Helgener og Kristus.

Andreas II. 558.

Helgar meyjar II. 582.

Helgir menn II. 562.

Joan postoli 546, 547. II. 45.

Katrin II. 569.

Kristr 420('?), 547(V), 565(?), II.

96(?).

Maria 634, II. 490. 505, 520,

526, 532, 538.

Nikolas II. 174.

Petrus II. 545.

Plåcitus 606.

Postular (allir) II. 559.

Thomas Beckett II. 109.

II. Navne på digte.

Aåalrådsdråpa 184.

Aåalsteinsdråpa 30.

Allra postula minnisvisur II. 559.

Andréåsdråpa II. 558.

Arinbjarnarkvi9a 38.

Aronsdråpa II. 108

Atloguflokkr II. 09

Austrfararvisur 220.

Bandadråpa 190.

Bårftardråpa 166.

Belgskakadråpa 202.

Bersoglisvisur 234.

Berudråpa 42.

Bjarkamål 170.

Bjiigar visur 634.

Brandsdråpa II. 102.

Brandsflokkr II. 100.

BreiQskeggsdråpa 518.
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Buadråpa 536.

Buslubæn II. 350.

Darra9ar1j69 389.

Eiiiksdråpa 157, 203.

Eiriksdråpa g69a 414.

Eiriksflokkr 193.

Eiriksmål 164.

Elfarvisur 449.

Erlingsdråpa 515.

Eysteinsdråpa 447.

Geisli 427.

Glymdråpa 20.

Glælognskvi9a 300.

Gn69ar-Asmnndardråpa 591.

Gråfeldardråpa 66.

Gråmagaflim 276.

Gudnuindardråpa II. 440.

Gu9mundarkvæ9i II. 371.

Gunnlaugsdråpa 203.

Gy9ingsvisur II. 597.

Hafger9ingadråpa 167.

Hafli9amål 590.

Hakonardråpa 55, 132, 147.

Håkonarflokkr (gamla) II. 132.

Håkonark væ9i II. 1 18.

Håkonarmål 57.

Håleygjatal 60.

Haraldsdråpa gilla 424, 425, 460.

Haraldsstikki 394.

Harmsol 548.

Håttalykill 487.

Håttatal II. 61.

Haustlong 14.

Hei9reksgåtur II. 240.

Heilagra manna drapa II. 562.

Heilagra meyja drapa II 582.

Heilags anda visur II. 175.

Hrafnsdråpa II. 55.

Hrafnsmål ({»orm.) 196.

Hrafnsmål (Sturhi) II. 126.

Hrynhenda (Arnors) 306.

Hrynhenda (Stnrlu) II. 113.

Hugsvinnsmål II. 185.

Husdråpa 128.

H9fu9Iausn (Egils) 30.

Hpfu91ausn (Ottars) 268.

Hofirålausn (Porarins) 298.

Illugadråpa 146.

Ingadråpa 448, 476-

Islendingadråpa 539.

Jarlsni9 133.

Joansdråpa postola 546. 547.

Jomsvikingadråpa II. 1.

Jonsvisnr II. 45.

Kålfsflokkr 363.

K alfs visa 656.

Kåtrinardråpa II. 569.

Knutsdråpa lielga 420.

Knutsdråpa rika 232, 272, 293.

Kråkumål 649.

Kristsdråpa(?) 420, 547. 565.

Kiigadråpa 591.

Lei9arvisan 622.

Li9smannaflokkr 391.

Liknarbraut II. 160.

Lilja II. 390.

Magnusdråpa berfætts 404, 407.

Magmisdrå])a g69a 306, 311.

Magnusflokkr g69a 332.

Måhli9ingavisnr 105.

Målshattakvæ9i II. 138.

Måriudråpa II. 496.

Måriuflokkr 634.

Måringråtr II. 505.

Måriuvisnr I— III, II. 526—45.

Merliniisspå II. 10.

Morginsol 590.

Nesja visur 217.

Nikolåsdråpa II. 174.

Nizarvisur 376.
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Nor9rseludråpa 387.

Noregskonungatal 575.

Oddmjor 107.

Olåfsdråpa kyrra 37 (
.>.

Olåfsdråpa sænsku 267.

Olåfsdråpa Tryggv. 148. 150,567.

Pétrsdråpa II. 545.

Plåcitusdråpa 606.

Kagnarsdråpa 1.

Rekstefja 525.

Rodudråpa 303.

RiinakvæQi (Runedigt) II. 248.

Runhenda 445.

Rognvaldsdråpa 305.

Selkolluvisur II. 434.

Sendibitr 53.

Sexstefja 339.

Sigtryggsdråpa 185.

Sigurdarbplkr 467.

SigurSardråpa jarls 69.

Siguråardråpa jorsalaf. 423, 464.

Sigurciardråpa munns 426, 477.

Skjaldardråpa 42.

Snæfri9ardråpa 5.

S61arlj63 635.

Sonatorrek 34.

Stridkeravisur 591.

Stiifsdråpa (Stufa) 373.

Stuttfeldardråpa 46 i

.

Tryggvaflokkr 231.

Tøgdråpa 298.

Ulfsflokkr 378.

Utfarardråpa 458.

Utfararkvida 457.

Valpjéfsflokkr 383.

Vellekla 117.

Vestrfararvisur 226.

Vidkunnsdråpa 421.

Vikarsbålkr II. 343.

Vikingarvisur 213.

Vitnisvisur II. 520.

Ynglingatal 7.

Porålfsdråpa 302.

Porfinnsdråpa 316.

Porgeirsdrapa 256.

Porgilsdrapa II. 1 12.

Porgrimspula 656

Porsdråpa 139.

Pverårvisur II 112.

Ævidråpa II. 324.

ÆvikviQa 287.

Øxarflokkr 449.

III. Æmner.

(Her medtages ikke de egl. kongekvad, der handler om kampe og desl.).

Drommevers se Varselsvers. 386, 402 f., 456, 482 ff., 510,

Dødssange 649, II. 257 (VII), 282 f. 511, 534, 535, 590 (2). 591 (3),

312 (IV), 324 (IX), 340(1), 365 II. 90, 97. 110, 234. 252, 474,

(IV). 488 ff.

Erotiske digte og vers 45 (v. 14, Filologiske vers (jfr. Remserne)

15), 70 ff., 73 ff., 76 ff., 79 ff. II. 233—34.

83 f., 104, 110 (bis), 115, 125, Gådevers 5(2), II. 240 ff.. 246 f..

157 f, 161 f., 168, 175, 187 f.. 247 f

210 f.. 212, 249, 260, 277 ff., Genealogiske digte 7 ff, 60 ff,

280 t, 285, 297. 328 ff, 385, 575 ff.
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Hedensk religion (Volsab.) IL 237.

Helteopregning H. 288 (12 f.),

311 (III), 315 f., 345.

Hovedløsningskvad 30 f., 268 f.,

298.

Hnsbeskrivelse 128 f.

Kvædlinger 85, 93, 95 (bis). 96 (I).

97(6), 131, 167(2), 168(4), 197,

288(2), 396(10), 402(2), 403,

422, 591 (1). 593 (8 ff.). 11.416,

462.

Mytisk-sagnhistoriske vers 4 (1—
2), 6, 14 ff., 69 f., 127, 128f.,

131, 132, 135, 139 ff, 158—59,

171, 303(3), 354, 388(?), 602.

Rejsedigte (-vers) 296. 453—54,

592 (3, 4), 599 (24—27). II.

49, 50. 55. 292 ff.

Religiøse digte og vers 135, 144,

163(28), 291, 326(1), 420, 427

ff, 513, 519. 546, 547 ff,

565 f.. 567. 606 ff. 622 ff., 634

ff. II. 45 f.. 96, 109. 160 ff.,

174 f., 175 ff., 180 ff.. 371 ff.

390 ff. 496 ff.

Kredda (credo) 202.

Remsevers (bulur) 456 i"., 656 ff.

Runer II. 248 f.

Skjoldkvad 1 ff.. 14 ff., 42 (bis.)

Spottevers (ni5, flim osv.) 72(12,

13), 77 ff, 80, 94, 133, 157,

160, 162, 166, 168 (3, 6), 175.

185(2), 197, 208, 263(12), 276,

278 ff.. 288, 289 f., 407, 422,

455(3), 463 f., 480(6), 518.

519 (2), 520, 522(1), 524, 591.

II. 54(3), 58, 88, 89, 93, 94,

95, 97, 150(13), 151, 153.

214 f., 416, 463(6, 7), 471 (34).

482 (4), 493—94. 495—96.

Klam (obskone vers) 290(10),

474.

Stridsvers (samtalestrid) II. 259

(X), 283 (VIII), 317 (VII).

Varselsvers (drommevers) 169.

394—95 (2, 3), 398 ff.. 602.

II. 147 ff., 153 IV., 158 1.. 220.

221, 222 ff., 226 ff . 229 f.. 230 f.

IV. Metrik.

(Dréttkvætt. er ikke medtage) )-

ferskeytt II. 416.

fornyrdislag 5(1), 18, 29, 30, 52

(46), 88, 89, 93. 96. 105, 111.

133(1), 144. 146. 168, 169,

171, 172, 174, 175. 190. 207,

210, 211, 275, 277, 279, 304,

305, 332. 358, 359, 372 f., 375,

376, 389 ff. 394 (bis), 396. 397,

401. 409, 409 ff, 457. 466.

467 ff., 509, 593, 595. 596.

597, 599, 600. 601, 602. 656 1.,

658 ff. II. 10 ff, 60, 98. 146.

148 f, 152. 153 (bis), 154 1.,

155 f., 156, 157, 158, 159, 219.

220 f., 221, 237 ff., 241(9).

244 (22), 245 (25, 27, 28), 247 f.,

250 f., 260 f, 262 ff, 276ff, 292.

293. 294 f, 295 ff., 298. 299,

300, 300 ff, 308 ff, 310 ff. 339

f., 340 ff, 343, 343 ff., 350 ff. 353.

353 ff, 364, 365, 366, 367, 478.

478—79. 481, 482, 493—94.
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hadarlag 196 f., 467(?). II. 126AF., 656. II. 185 fif., 240 ff.. 274,

159. 262. 276, 303 AF., 305, 307 f., 354 AF.

hrynhent 167, 306 AF, 414 fiF., 547, nyi liattr II. 235 (bis).

596. II. 105 11., 113 &., 146, runhent 26(1). 80 ff., 99(18),

152. 181, 182 f., 184.213.284, 131. 178. 185. 105. 254. 276,

370 f., 371 fF., 390 ff.. 429 ff, 308, 338 f, 360, 445 f., 466.

440, 486. 496, 505. 562 ff.. 486(31), 508. 517. 524. 594

569 ff, 582 ff (12). 595 (17;. II. 48 f.. 54.

kviSuhåttr 7 ff., 29, 34 ff., 38 ff, 97 (bis), 138 ff. 147 f.. 149.

48(25), 60 ff., 98 (bis). 287, 158, 159, 180. 183. 235. 248 ff,

300 ff.. 464, 510, 575 ff., 597. 293 f., 417, 482, 49K.

II. 118 ff. 222 f., 470. 471 f. styft 5. 29. 72(11). 126(5), 276,

ljodahåttr 57 f., 165 f. 590. II. 330, 385. II. 51. 98, 278,

148, 300, 303. 304 f. 305. 306. 495. 532. 538.

339. 342 f. 354, 355 f, 358. tøglag 5(2), 232 ff, 298 ff., 425.

målahåttr 22 ff., 57, 164 f., 170 f.. 461 ff. II. 59, 148.

172, 202, 598(6—8), 599(15), Jfr. Håttalykill og Håttatal.



Trykfejl og rettelser.

I. bind B.

S. 134 v. 5 læs: Sylida.

II. bind B:

S- 23, v. 65i læs ldidar. — 105, foran overskriften mgl. 2. -

114, v. 4 mulig bor komma efter Framla slettes. — 120. v. Hi l.

garm. — 160, tallet foran Liknarbraul slettes. — 186, v. 1% l. J>ér.

201, v. 94b l. ro. — 234, v. 14b l. skeind. — 242. v. 10 1.

rygjar. — 293, v. 7 læsemåden svan Hangar kan bibeholdes, hvis

svan opfattes som dativ og bægge ord som kenning for ,sfc«6' < B.

M. Olsen, skriftlig meddelelse). — 324, 1. I. I. at ek vi5 åsu. —
330, v. 28* l. her. — 343. sidste l. læs indenfor. - 353, den an-

den rune skulde snarest være
fc

vendt om (jfr. A). — 437, l. 2

forneden l. Sel-. — 440, v- I2 l. hjarta. — 441, v. 3i l. vårr. —
499, v. 11b l. makligast. — 514, v. 3h l. ek må. 565, v. 10*

l. gerdi (sål. A ved en fornyet undersøgelse). — 566, v. 13b og s l.

miskuiin og drottins. — 567. v. 17$ l. fruimii. — 571, v. 7i skal

der vist læses lettu (af letja).





D.'et Arnamagnæanske Legats forlagsskrifter og øvrige ved dette frem-

mede arbejder. For oktavformat ingen særlig angivelse: (— ) betegner andet

forlag, [— ] udsolgt.

Anecdoton historiam Sverreri regis Norvegiæ illustrans. Cum vers. Lat.

et comment. edidit Er. Chr. "Werlauff. Havniæ 1815 Kr. 1,00.

Annålar islenzkir sive Annales Islandici. Cum interpret. Lat. pp.

Havniæ 1847. 4 - 8,00.

Arne Magnussons i AM. 435 ab. 4to indeholdte håndskriftfortegnelser

med to tillæg. Kbh. 1909 — 2,00.

(Diplomatarium Arna-Magnæanum I— II. Edid. G. J. Thorkelin. Havniæ
1786. 4.)

Edda Snorra Sturlusonar. Edda Snorronis Sturlæi. [Tom. I. Hafniæ

1848. Udsolgt.]

[- Tom. II. Hafniæ 1852. Udsolgt.]
— Tomi III. pars prior. Accedunt tabulæ lithograpbicæ quinque.

Hafniæ 1880 — 5,00.

- Tomi III. pars posterior. Hafniæ 1887 — 5,00.

(Edda Sæmundar hins fr6oa I—III. Hafniæ 1787—1828. 4.)

[Egils saga sive Egilli Skallagrimii vita. Cum interpret. Lat. pp.

Havniæ 1809. Udsolgt.]
[Eyrbyggja saga. Havniæ 1787. 4. Sumptibus P. F. Suhm. Udsolgt.]

Fundation for det Arna-Magnæanske Legat. Kiøbenbavn 1813.

Gfslason. K, Efterladte Skrifter I. (Forelæsninger over Oldnordiske

skjaldekvad.) København 1895 — 5,00.

— Efterladte Skrifter II. (Forelæsninger og videnskabelige afhandlinger.)

København 1897 — 5,00.

— Udvalg af Oldnordiske Skjaldekvad. København 1892 — 5.00.

Grågås 1 —II. Cum interpret. Lat. pp. Præmissa commentatione

hist. et critica ab J. F. G. Schlegel conscripta. Havniæ
1829. 4 (Hvert bind 8 kr.) — 16,00.

— Staaarholsbok, ved V. Finsen. Kbh. 1879 — 7,00.

— Skålholtsbok m. m., ved V. Finsen Kbh. 1883 — 10,00.

Gulapingslog. Leges Gula-Thingenses regis Magni legum reformatoris,

sive jus commune Norvegicum. Cum interpret. Lat. et Dan. pp.

et tabb. facss. Havniæ 1817. 4 — 8,00.

Gunnlaugs saga. Sagan af Gunnlaugi Ormstungu ok Skalld-Rafni.

Cum interpret. Lat. pp. Havniæ 1775. 4 — 6.00.

Hervarar saga ok Heioreks kongs. Vers. Lat. pp. Edid. Steph. Biornonis.

Sumptibus P. F. Suhm. Hafniæ 1785. 4 — 6,00.

(Hungurvaka etc. Hafniæ 1778.)

Håndskrift AM. 24, 4to (Valdemars sællandske Lovs første Femtedel)

Fotolit. Kbh. 1869 - 1,00.

— AM. 674 A, 4to (Elucidarius paa Islandsk). Fotolit. Kbh. 1869.. — 2,00.

— AM. 28, 8vo (Codex Runicus). Fotolit. Med en Undersøgelse om
Runernes Brug til Skrift udenfor det monumentale, af P. G.

Thorsen. Kbh. 1877 — 6.00.



Jårnsfoa e5r Håkonarbék. Cum interpret. Lat. pp. Havniæ 1647. 4. . Kr. 4.00.

(Johnsen, F., De noctis præ die prærogativa. Hafniæ 1782.;

Jonsson, F., Den norsk-islandske skjaldedigtning. I. binds 1. hæfte A—B.

Kbh. 1908 - 5,00.

I. binds 2. hæfte A—B. Kbh. 1910 - 5,00.

I. binds 3. hæfte A-B. Kbh. 1912 — 6,00.

— II. binds 1. hæfte A-B. Kbh. 1914 — 5,00.

II. binds 2. hæfte A-B. Kbh. 1914 — 5.00.

II. binds 3. hæfte A—B. Kbh. 1915 — 4,00.

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling. 1. binds 1. hæfte,

Kbh. 1888 - 5,00.

— I. binds 2. hæfte. Kbh. 1889 —
— II. binds 1. hæfte. Kbh. 1892 — 7,00.

— II. binds 2. hæfte. Kbh. 1894 — 3,00.

Katalog over de oldnorsk-islandske håndskrifter i det store kgl. bibliotek

og i universitetsbiblioteket (udenfor det Arnamagnæanske
samling). Kbh. 1900 — 10,00.

Kormaks saga sive Kormaki Oegmundi filii vita. Cum interpret. Lat.

pp. Hafniæ 1832 — 3,00.

Kristni saga, sive historia religionis Christianæ in Islandiam intro-

ductæ, pp. Cum interpret. Lat. etc Hafniæ 1773 — 3,00.

Kalund, Kr., Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island.

I. bind. Syd- og Vestfjærdingerne. Med 9 litogr. kort. Kbh.

1877 — 8,00.

— II. binds 1. hæfte. Nordfjærdingen Med 4 litogr. kort. Kbh. 1879. — 3,00.

— II. binds 2. hæfte. Østfjærdingen. Det indre hojland. Bidrag

fra ældre utrykte kilder. Tillæg og Rettelser til bele værket.

Registre. Med 5 litogr kort og et træsnit. Kbh. 1882 — 4,00.

Laxdæla saga sive Historia de rebus gestis Laxdolensium. Cum inter-

pret. Lat. pp. Hafniæ 1826. 4 — 6,00

Nials saga. Historia Niali et filiorum Lat. reddita. Cum variis textus

Islandici lectionibus. glossario pp. Havniæ 1809. 4 — 8,00.

— Sagan af Niali Porgeirssyni ok sonum hans. Kph. 1772 — 2.00.

(Olafsson, J., Diatribe de cognatione spirituali. Hauniæ 1771.)

(— , Syntagma de baptismo. Hauniæ 1770. 4.)

élsen, B. M., Runerne i den oldislandske literatur. Kbh. 1883 — 2,00.

Palæografisk Atlas. Dansk afdeling. 38 fototypiske tavler (64 afbild-

ninger) med tilsvarende tekst. Kbh. 1903. Folio — 30,00.

Palæografisk Atlas. Oldnorsk-islandsk afdeling. 37 fotot3'piske tavler

(53 afbildninger) med tilsvarende tekst. Kbh. 1905. Folio. ... — 30,00.

Palæografisk Atlas. Ny serie. Udgivet på Carlsbergfondets bekostning.

37 fototypiske tavler (57 afbildninger) med tilsvarende tekst.

Kbh. 1907. Folio - 30,1 " I

(Rymbegla. Versione Lat. edid. St. Biornonis. Hafniæ 1780. i.)

Samling af Bestemmelser vedkommende det Arnamagnæanske Legat.

Kbh. 1892 - - 1,00

Vfga-Glums saga, sive vita Viga-Glumi. Cum versione Lat. pp. Sump-

tibus P. F. Suhm. Havniæ 1786. . . : — 5,00.

S. L. MOLLERS BOG1K
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